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Liikuttavan hyvä paikka
Opisto ympäristöineen tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen. Vasta remontoitu liikuntasali, hyvin
varusteltu kuntosali, uima-allas ja opiston kulmilta alkava kuntorata ovat kovassa käytössä, mutta vaihtelun vuoksi liikuntatunneilla lähdetään joskus muuallekin.

Viikoittainen oma sählyvuoro on salaisuus, joka selittää henkilökunnan
joukkueen menestyksen opiston vuosittaisessa sählyturnauksessa, mutta kuten tänä vuonna saatiin huomata, ei treeni aina voittoon asti kanna:
makean voiton vei Kauppis- ja Kasvit -linjojen opiskelijoiden joukkue.
Sähly on kuitenkin (edelleen) monelle opiston työntekijälle tärkeä nollaus
viikon töistä.
Sählyn läiskinnän ja muiden pallopelien lisäksi liikuntasalista kuuluu usein musiikkia. Yuniel Vázquez

Dieguez, Suomen kielen linjalla opiskeleva tanssinopettaja, on maaliskuusta alkaen opettanut henkilökunnalle salsaa ja zumbaa. Hikisillä tunneilla on ollut rento tunnelma, kertoo
moni osallistuja.
Lattarirytmeillä jatketaan myös ensi syksynä, sillä yhteiskunnallisten aineiden opettaja ja ammattitutkintojen
koulutusvastaava Marjaana Talonen
on puuhannut gospel-lattareiden opetusta. – 10 kertaa, syyskuusta alkaen,
keskiviikkoisin kello 16–17, tervetuloa! Ryhmä on avoin myös opiston
ulkopuolelta tuleville, Marjaana mainostaa. Vajaan vuoden Lieto-opistolla
lajia harrastaneen Marjaanan mielesTapani Rantala

Henkistä ja fyysistä
hyvinvointia

be

Syksyllä personal traineriksi
valmistuva Peva 2:n opiskelija Nadia Aljaf harrastaa
liikuntaa aktiivisesti, mutta
pitää hyvänä, että koulussakin
huolehditaan opiskelijoiden
liikkumisesta. – Moni ei tiedä,
mitä voisi harrastaa
ja siksi liikuntatunnit ovat tärkeitä, hän perustelee.

tä gospel-lattareissa on parasta ilmapiiri, ”oma tyyli on paras tyyli”, kuten
tunneilla aina muistutetaan. Joillekin
on ollut vapauttava kokemus ymmärtää, että tanssi ei ole syntiä. – Tanssi on ilmaisua. Tasapaino ja koordinaatio kehittyvät, mutta tanssi ja liikunta ylipäänsä voi myös antaa ilmaisun sellaisille tunteille, joita ei voida
tai osata ilmaista kielellä, Marjaana
pohtii. – Tässä hoidetaan ihmisen sekä fyysistä että henkistä puolta.
Marjaanan pohdinnat sopivat perusteluksi myös sille, miksi opistolla
itsepintaisesti pidetään liikunta osana maahanmuuttajakoulutuksia. Peva-linjan naiset viettivät suomen kielen ja viestintätaitojen opettaja Petra Aution johdolla aurinkoisen kevätiltapäivän Urheilupuistossa tutustuen paikan harrastusmahdollisuuksiin. – Tulee hyvää energiaa, vastaavat naiset lähes yhteen ääneen, kun
heiltä kysytään, miltä ulkoilu maistuu luokassa istumisen jälkeen.

Hei me polskitaan!
Liikuntasalin lisäksi opiston uima-allas on ollut paitsi hotellivieraiden myös henkilökunnan ja
opiskelijoiden käytössä. Suomen
kielen linjan opiskelija ja uimaopettaja Jory Martindale on veKuluvan lukuvuoden aikana henkilö
kuntaliikuntana on ollut tarjolla
sählyn lisäksi lattareita ja vesijumppaa. Molemmille on luvassa jatkoa!

Opiston ympäristöön haaveillaan frisbeegolf-rataa. Siihen
asti lajiin voi käydä tutustumassa esimerkiksi Urheilupuistossa, kuten Peva-linjan naiset tekivät.

tänyt uimakoulua maahanmuuttajamiehille, ja hän kertoo osallistujien edistyksen olleen huimaavaa. Nyt uimakoulussa on taukoa
työharjoittelujakson vuoksi, mutta ennen kesälomaa ehditään vielä treenata.
Henkilökunnalla puolestaan
on ollut jo useamman vuoden
ajan mahdollisuus osallistua vesijumppaan, joka tällä hetkellä pyörii musiikin lehtori Outi Lehtisen
johdolla. – Ihminen painaa vedessä vain noin neljä kiloa eli tämä
jumppa ei rasita niveliä. Sopii siis
varsinkin suorittavan työn tekijöille, kuten siivoushenkilökunnalle erinomaisesti, Outi kertoo.
– Jos tanssi tai sähly eivät innosta,
saattaa vesijumppa olla sinun lajisi: viileässä vedessä ei tule hiki.

Liikkumaan yhdessä
Kesä lähestyy jo kovaa vauhtia,
mutta toukokuun viimeisillä viikoilla on vielä luvassa yhteisiä liikuttavia tapahtumia. Pyöräilyviikkoa vietetään 14.5.–22.5. Opiston ja Turun
ammatti-instituutin maahanmuuttajaopiskelijoiden sekä Varsinais-Suomen alueen viranomaisten välinen
jalkapalloturnaus pelataan 24.5. Urheilupuiston yläkentällä. Ehkä kykykisassa 25.5. nähdään lauluesitysten
ohella tanssin huumaa tai voimistelun notkeutta. Ainakin moni opettajista muistanee menneiden vuosien
vauhdikkaat capoeira- ja kilpatanssiesitykset. Olisiko tänä vuonna sinun
vuorosi? Rohkeasti kaikki mukaan!
Teksti: Laura Tikkanen

Janne Peltonen

Kevään sählyturnauksen voiton vei Kasvien ja Kauppiksen timmi tiimi.
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Pääkirjoitus
Onko tilaa?
”Yksinäisyys on murskaavaa. Se iskee ja lyö vyön alle. Usein tulee tunne, ettei ole tarpeeksi hyvä eikä kukaan välitä. Mä luulen, että kun on yksinäinen ei vain masennu siitä yksinäisyydestä, vaan
kaikki tunteet nousee pintaan. Se ettei kukaan huomaa. Eikä välitä.
Ja se on kaikista pahin tunne ikinä”, näin nuori kertoi kokemuksistaan Mielenterveysseuran verkkokyselyssä (sitaatti Askel-lehdestä).
Tuhannet lapset ja nuoret kokevat yksinäisyyttä. Joku jää leikeistä syrjään. Joku saa koulussa kulkea välitunnit yksin. Jonkun puhelin ei piippaa juuri koskaan. Tämän vuoden Yhteisvastuukeräys
kiinnittää huomiota lasten ja nuorten syrjäytymiseen ja sen ehkäisemiseen.
Monet voivat pelastautua yksinäisyydestä sillä, että jollain lähellä elävällä on silmät ja sydän avoinna. Lähdetkö mukaan kerhoon?
Tuletko leikkimään? Mitä sinulle kuuluu? Pienetkin sanat tai hymyt
saattavat pelastaa päivän. Tärkeää on tietysti, että tarjolla on kerhoja ja muuta sellaista toimintaa, johon on helppo mennä ja kutsua
myös toisia.
Turun kristillisen opiston arvoihin kuuluvat lähimmäisenrakkaus ja avoin ja kunnioittava vuorovaikutus. Arvot haastavat yhteisöllisyyteen, jossa jokaiselle on tilaa. Yhdessä meidän tulee huolehtia
siitä, että kukaan ei jää oman onnensa nojaan tai ystäväpiirien ulkopuolelle.
Välittäminen ja erillisyydestä yhteyteen
ohjaaminen ovat tärkeä osa monien opistolla opiskelevien tulevaa ammattiosaamista.
Se on jokaiselle meille tarpeellista elämäntaitoa. Ja se on myös
oleellinen yhteiskunnan ja kirkon tehtävä.
Tapani Rantala
rehtori

Pikottaen

Pois kaavoista!
Nyt puhutaan ilmiöpohjaisesta oppiainerajat ylittävästä oppimisesta!
Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma pyrkii murtamaan ainerajoja.
Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteet lähtevät aihekokonaisuuksista, ei oppiaineista tai kieliopista.
Ja ammatillisen peruskoulutuksen
uusissa tutkinnon perusteissa lähtökohta siirtyi kurssien opettamisesta
opiskelijan osaamiseen.
Tämänkertaisen johdon palstan
täytän lainauksilla perusopetuksen
opetussuunnitelman perusteluteksteistä:
”Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa vertaisryhmän, opettajan, kouluyhteisön jäsenten, koulun ulkopuolisten asiantuntijoiden
ja eri yhteisöjen kanssa erilaisissa
oppimisympäristöissä.”
”Osaamisen kehittymiseen vaikuttaa omaksuttavia tietosisältöjä
enemmän se, miten koulussa työskennellään, miten oppijan ja ympäristön vuorovaikutus järjestetään ja miten oppimista ja opiskelua tuetaan. Oppijan kokemukset ja
vapaa-ajan ympäristöt heijastuvat
oppimiseen monin tavoin.”

”Oppijat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin työskennellään tiedon kanssa ja työ perustuu sekä yhdessä tekemiseen ja verkostoissa toimimiseen että teknologian
hallintaan. Tällöin tarvitaan itseohjautuvuutta ja yhteisvastuuta sekä entistä
enemmän vuorovaikutuksen ja oppimisen taitoa, ajattelua, ongelmanratkaisua, soveltamista ja luovuutta.”
”Oppijan valmiudet systeemiseen
ajatteluun kehittyvät eli hän oppii
näkemään asioiden väliset vuorovaikutussuhteet ja keskinäiset yhteydet.
Tämä edellyttaää oppiainerajat ylittävää työskentelyä. Oppijan rohkaistaan syventymään työhönsä ja tarkastelemaan omia ajattelu- ja työskentelytapojaan.”
”Oppimisympäristöjen turvallisuus, yhteisöllisyys ja kannustavuus
luovat kasvualustan oppimisen ilol-

le, halulle, uteliaisuudelle ja luovuudelle. Välittävä ja arvostava vuorovaikutus rohkaisee oppilasta ilmaisemaan ja pohtimaan hänelle merkityksellisiä asioita.”
Hienoja lauseita. Opiston tavassa
järjestää koulutusta painottuvat (toivottavasti) juuri vuorovaikutuksellisuus, sosiaaliset taidot ja itseohjautuvuuden ja yhteisvastuullisuuden oppiminen. Selkokielellä nämä lainaukset tarkoittavat minusta opiston pedagogiikan kehittämistyölle: POIS
opettaja vain luennoi -opetuksesta, POIS perinteisestä pulpetit rivissä
luokkamallista, POIS tiukasta minun
oppiaine–sinun oppiaine -rajoista,
POIS luokkahuoneesta, POIS kännykät-pois-tunnilta -ajattelusta, POIS…
Mars. Eteenpäin.
Juha Kaivola
pedagoginen rehtori

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.

Kun tulin opettajaksi Turun kristilliseen opistoon nelisen vuotta sitten, kansanopisto oli minulle vieras
asia. Mietin, miten kristillisyys näkyy opetuksessa ja opiston arjessa.
Mietin, miten minun pitäisi huomioida kristillinen maailmankatsomus
omassa työssäni.
Olin uusi myös opettajana; hyppäsin opetustyöhön työskenneltyäni liike-elämässä lähes kaksikymmentä vuotta. Opetustyön opettelu
vei nopeasti pois huomion kaikesta
muusta: aika kului tuntien valmistamiseen ja niistä kunnialla selviytymiseen. Niin jatkui pari vuotta, sillä kurssit vaihtuivat ja aina riitti valmisteltavaa. Ja riittäähän valmisteltavaa vieläkin – se on osa opettajan työtä. Olen kuitenkin oppinut,
että siinäkin voi päästä vähemmällä. Kokemuksen myötä myös luottamus omaan osaamiseen on kasvanut,
ja vähitellen on ollut aikaa kiinnittää
huomiota myös kaikkeen siihen, mitä ympärillä on.
Myös ystävät ja tuttavat kyselevät toisinaan, millaista on olla työssä kristillisellä opistolla. Näkyykö
uskonto, ja jos näkyy, miten? Kysy2

mysten myötä olen joutunut pohtimaan asiaa. Oma kokemukseni on,
että yleissivistävissä koulutuksissa kristillisyys toteutuu opiston arvojen kautta jokapäiväisessä työssä:
tapana kohdata niin opiskelijat kuin
työtoveritkin. Ammatillisella puolella se näkyy myös opetuksen sisällöissä.
Omista kouluajoista mieleen ovat
jääneet joulu- ja kevätkirkko. Ilokseni olen saanut takaisin perinteen,
joka niin oleellisesti kuuluu koululaitokseemme ja kulttuuriimme.
Pääsiäinen on juuri takana. Hiljaisen viikon aamunavaukset pidetään
aulassa, kuten adventinkin. Ne kutsuvat meitä kaikkia pysähtymään
hetkeksi, hiljentymään ja rauhoittumaan kiireen keskellä. Aamunavaukset ovat pieni päivittäinen muistutus meille kaikille siitä, että kristinusko on läsnä yhteiskunnassamme. Siitäkin huolimatta, että yhä
harvempi suomalainen tänä päivänä
enää kuuluu kirkkoon. Ne ovat pieni, mutta tärkeä viesti maahanmuuttajaopiskelijoillemme: yhteiskuntamme arvopohja perustuu kristilli-

seen maailmankatsomukseen.
Opiston arvot, lähimmäisenrakkaus, kunnioittava ja avoin vuorovaikutus, vapaus ja vastuu näkyvät
siinä, miten teen työtäni. Opettajana
minun tulee kohdata jokainen opiskelija omana itsenään, arvokkaana
yksilönä ja juuri sellaisena kuin hän
sillä hetkellä on. Meillä kaikilla on
hyviä ja huonoja päiviä. Huonona
päivänä helpottaa, kun voi purkaa
sydäntään jollekin. Kuunteleminen
on lähimmäisenrakkautta, kertominen avointa vuorovaikutusta. Usein
kuulijaakin helpottaa, kun hän tietää
pahan olon syyn.
Minun kohdallani arvot tarkoittavat jokaisen huomioimista, pysähtymistä, kuuntelemista ja kertomista.
Ajattelen, että arvojen tulee näkyä
myös siinä, miten opiskelijoiden lisäksi kohtelen muita työyhteisön jäseniä. Minulla on vapaus tehdä työtäni niin kuin minusta tuntuu hyvältä, omalla persoonallani. Toisaalta
minulla on vastuu ohjata opiskelijoitamme oman vapautensa ja vastuunsa tunteviksi ja tiedostaviksi kansalaisiksi. Vapauden ja vastuun suhde

Janne Peltonen

Positiivisella asenteella

Lastenohjaajaopiskelijat rakensivat modernin pääsiäiskuvaelman
teologisten aineiden opettaja Leena Haaralan johdolla.

ei ole etenkään nuorille helppo asia.
Halutaan vapautta, mutta toisaalta ei olla valmiita ottamaan vapauden edellyttämää vastuuta esimerkiksi omista opinnoista. Opettajana
ja aikuisena minun tehtäväni on tukea kasvua, joka tapahtuu jokaisella
eri tahdissa. Toisaalta minun täytyy
muistaa, että vapaus ja vastuu ovat
asioita, joita kaikki aikuisetkaan eivät hallitse. Haluan kuitenkin, että nuori oppii arvostamaan itseään,

luottamaan itseensä ja omiin kykyihinsä, sillä vain itsen kautta opitaan ymmärtämään ja arvostamaan
muita sekä luottamaan heihin. Uskon, että positiivisella palautteella
ja kannustuksella on valtava voima
niin nuoruuden karikoissa kuin työyhteisössäkin.
Laura Hillgren
kielten ja yhteiskuntaopin opettaja

Opiskelijoiden
terveisiä
Kevätlukukaudella kahden linjan opiskelijoilla oli yhteinen kurssi. Sen lopussa
he miettivät opiskelua opistossa yhteisestä näkökulmasta monikulttuurisissa
ryhmissä.

Kuvat: Janne Peltonen

Meidän unelma-ammatti
Olemme kaikki nuoria opiskelijoita Turun kristillisessä opistossa. Meidän yhteinen unelmamme on
auttaa ja avustaa ihmisiä. Me kaikki haluamme
auttaa eri tavoilla ihmisiä tai eläimiä.
Jennin unelma on toimia erityisopettajana koulussa. Hän teki aikaisemmin töitä 1.–2.-luokkalaisten lasten ”pikkupajassa” koulunkäyntiavustajana
ja hän rakastui siihen työhön. Jenni on kiinnostunut koulunkäyntiin liittyvistä haasteista, kuten oppimisvaikeuksista ja hän arvostaa niiden parissa
tehtävää työtä.
Kaidin unelma-ammatti on terveysalalla. Kaidi on
kiinostunut biologiasta ja terveestä elämästä. Ja
hän haluaa autta ihmisia terveysongelmissa.
Imeelda unelma on, että hän haluaa saada lähihoitaja ammatti ensiksi ja sitten hän haluaa olla
lääkäri, hän haluaa tämä ammatti koska hän tykkää Bielogian asioista ja hän haluaa tiedä mitä on

ihmisten ruumiin sisalla ja hän haluaa auttaa ihmisia ja lievittä kipua.
Sanovian unelma-ammatti on sairanhoitaja. Koska hän halua joku ammatti hän ei halua olla sohva
peruna. Tämä ammatti on parempi hänelle koska
hän haluaa auttaa ihmisiä ja myös Suomessa on
paljon töitä tästä ammattista. Mutta hänestä suomen kieli on tosi vaikea ja tämä ammatti tarvitse tosi hyvä suomen kielen taso. Hän halua tuntea
toisen kivun vaikeuksissa. Hän ajatelee että tämä
ammatti liittyy myös uskontooni.
Me toivomme, että pääsemme opiskelemaan. Ja
meidän tulevaisuus menee hyvin.
Teksti:
Kaidi Krusberg
Jenni Koski
Sanovia Saeed
Imeelda Taekan

Monikulttuurinen mahtava opisto
Tänä keväänä Kasvatustiede ja psykologia -linja
eli kasvit ja Perusopetukseen valmistava opetus
maahanmuuttajille -linja eli peva ovat työskennelleet yhdessä monikulttuurisuuskurssilla.
Nyt esittelemme itsemme:
Olen Sivi ja tulin Turun kristilliseen opistoon,
koska se on Turussa lähellä poikaystävääni ja
isoisääni sekä siellä voi opiskella kasvatustiedettä. Parasta täällä on opiskelukaverit.
Olen Louisa ja tulin Turun kristilliseen opistoon,
koska muuttin Suomen kolme vuotta sitten,
koska poikaystäväni on suomalainen, ja haluan opiskella suomen kieli. Parasta täällä on minä tapaan paljon uusia ystäviä.
Olen Ani ja niin kuin olen muusikko, pidän joka juhla tapahtuma opistossa. Täällä on paljon
mahdollisuus käyttää talentti ja nähdä erilainen
kultturi esityksiä.
Kurssilla olemme tehneet ryhmätöitä ja puhumme suomalaisen kulttuurin ja toisten kulttuurien eroista. Oli tosi hyvä ja hauska tehdä erilaisia tehtäviä toinen ryhmän kanssa. Vaikka
olemme erilaisia tulemme silti kaikki toimeen ja
se on mahtavaa.
Teksti:
Ani Ivanova
Sivi Lehto
Louisa Folkmar Andersen

Ihmisten ”cocktail”
Kouluruoka
Huomasimme, että eri maiden välillä on eroja ruuan suhteen. Nämä erot nousivat meidän
keskusteluaiheeksi koulun ruuan kautta.
PEVA-linjan opiskelijat huomasivat, että Suomessa ruoka maistuu makeammalta kuin kotimaassa. KASVIT-linjan opiskelija kertoi, että tämä saattaa johtua siitä, että suomalaiset eivät
käytä paljon mausteita, sillä he saattavat olla
niille allergisia, tai he eivät vaan pidä niistä.
Syömistavat eroavat paljon myös. Esimerkiksi Irakissa sekä Iranissa perusruoka on riisi,
kuin taas Suomessa se on peruna. Hämmentää
myös se, että suomalaiset juovat paljon maitoa
ruuan kanssa. Huomautuksen sai myös suomalaisten järjestelmällisyys ruokalassa.
Teksti:
Natalia Saropoulou
Martins Kwazema
Hakim Taher
Sanaz Tabe Bordbar

Kerromme Turun kristillisen opiston kurssista, jossa PEVA-opiskelijat opiskelevat yhdessä
KASVIT-linjan opiskelijoiden kanssa. PEVA tarkoittaa perusopetukseen valmistavaa opetusta. Siellä opiskellaan erilaisia aineita kuten matikkaa, fysiikkaa ja ruotsia ja niin edelleen suomeksi. KASVIT opiskelevat kasvatustieteen ja
psykologian perusopintoja.
Pidamme kurssista, koska siinä eri kulturit ja
ikäryhmät voivat ola yhdeesä. Opimme suomalainen kulturi ja kommunikaatio taidoja. Ryhmaa tehtävät ovat hyödyllisiä, vaikka meidän
on väilillä vaikea ymmärtän toisiamme.
Pidämme erilaisista harjoituksista, mutta jos aikaa olisi ollut enemmän, olisimme voinut vaikka
vielä pelata erilaisia pelejä yhdessä. Molemmille ryhmille kurssi on kuitenkin ollut hyödyllinen
tulevaisuutta varten. Toivotamme kaikille hyvää
kevättä ja kesää!
Teksti:
Laura Isto
Diyako Sheikh Mohammadi
Zahra Samimi Nasab
Michael Angiolini

Liikkumisen iloa
Olemme kolme naista Turun kristillisestä opistosta. Iina opiskelee KASVIT-linjalla, Aysar ja
Lin opiskelevat PEVA-linjalla. Meillä kaikilla on
eri äidinkieli ja eri kotimaa. Iina on kotoisin
Suomesta, Lin Kiinasta ja Aysar Irakista.
Pidamme kaikki liikunta, Lin ja Aysar käyvät liikuntatunneilla. Iina menee kouluun kontosalliin.
Meidän kaikki mielestaa on hyvää mahdollisuudet harrasta urheilu.
Turun Kristilissa opistossa jarjestetaan maaliskuussa sählyturnaus, johon me kaikki aiumme
osallistua, koska pidamme liikkumisesta. Voitaminen ei ole tärkeintä vain hauskapita. Iina, Lin
ja Aysar toivatavat kaikille hyvää kevättä.
Teksti:
Lin Ye
Aysar Al-Saidy
Iina Valli
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Kansainvälinen työssäoppiminen on

suuri seikkailu

Vuoristoinen Slovenia tarjosi huikeita maisemia. Kuva Velika Planinan vuoristokylästä.

Koulunkäynninohjaajaksi opiskeleva Petra Helminen
suoritti viime syksynä kuuden viikon työssäoppimisen Slovenian Ljubljanassa erityiskoulussa.

Petra sai apurahaa Erasmus+
liikkuvuushankkeen kautta.
Lastenohjaajaksi, viittomakielenohjaajaksi ja koulunkäynninohjaajaksi opiskelevien on mahdollisuus tehdä osa tutkintoon kuuluvasta työssäoppimisesta kansainvälisessä työympäristössä. Työssäoppimispaikkoja
on ympäri Eurooppaa: Ruotsi, Viro, Espanja, Slovenia,
Unkari, Saksa ja Belgia. Tänä keväänä Erasmus+ liikku-

vuushankkeen kautta opistolta lähtee kahdeksan opiskelijaa ulkomaille työssäoppimaan; yksi Viroon, neljä Sloveniaan, kaksi Saksaan
ja yksi Espanjaan.
Kun Petra kuuli mahdollisuudesta lähteä ulkomaille,
hänelle heräsi suuri mielenkiinto. – Jos vähänkin miettii, että tekisi mieli lähteä,
kannattaa mahdollisuuteen
tarttua. Sillä tavalla saa elämästä eniten irti. Itse minul-

Viimeisen työssäoppimispäivän tunnelmia.
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la ei ollut ennen vaihtoa kokemusta ulkomaan matkailusta, joten vaikeinta alussa oli matkustamiseen liittyvien käytäntöjen, kuten lentojen ja asumisen järjestelyt,
Petra sanoo.
Sloveniassa Petra työskenteli erityiskoulussa, jossa oli
erilaisia tuen tarpeessa olevia oppilaita päiväkoti-ikäisistä ammattikoululaisiin.
Petra oppi työssäoppimisen
aikana nonverbaalisia keinoja avustaa, sillä aina yhteistä
kieltä ei ollut. Hän oppi itsenäisemmäksi ja sai rohkeutta

toimia erilaisissa tilanteissa.
Erityisesti Petra piti Sloveniassa vieraanvaraisuudesta ja
huomaavaisuudesta. – Kaikki aina kyselivät, miten sinä
voit. Sloveniassa huomioidaan toiset. Toisten ihmisten
huomioonottamisen tahtoisin
tuoda Suomeen, Petra kertoo.
Haasteita työssäoppimisen
aikana oli yksin olo; iltaisin
ei voinut lähteä yksin enää
liikkeelle. Tyhjää aikaa Petra täytti olemalla sosiaalisessa mediassa ystävien kanssa,
kirjoittamalla matkablogia ja
neulomalla.

Petra antaa ohjeita tuleville lähtijöille – Lähde ulkomaille positiivisin ja avoimin mielin. Unohda ennakkoasenteet ja pelot. Tietenkin
kannattaa noudattaa varovaisuutta etenkin yksin matkustaessa. Kannattaa ottaa etukäteen selville matkakohteesta ja varsinkin yksin lähtiessä luoda kontakti uuteen
maahan. Petra oli jo ennen
matkaansa yhteydessä slovenialaiseen Samoon, joka
vei Petraa mitä erilaisimpiin
paikkoihin. Samo on kuuro
ja Petran toinen äidinkieli on

viittomakieli, joten he löysivät yhteisen kielen sormiaakkosten ja itseluomansa viittomakielen avulla.
Petran blogin linkki löytyy opiston web-sivustoilta
ammatillisen koulutuksen alta tai http://www.petrasloveniassa.blogspot.fi/.
Teksti: Niina Heikkilä
kv-koordinaattori
Kuvat ja kuvatekstit:
Petra Helminen

Maan pääkaupunki Ljubljanan parhaimmistoa olivat mm. vanha arkkitehtuuri, rantaravintolat
sekä korkean rakennuksen 12. kerroksessa sijaitseva terassikahvila, josta tämä kuva on otettu.
Kuvassa näkyy myös kuuluisa Ljubljanan linna.

Bled-järvellä joutsenta tervehtimässä ja keskiaikaista linnaa ihastelemassa. Lämmin ja aurinkoinen sää helli lähes koko reissun ajan.

Janne Peltonen

Eräs lauantaipäivä kului kiertoajelulla ympäri maan. Samo esitteli paikallisen luonnon kauneimpia paikkoja, joista jäivät mieleen erityisesti upean turkoosit joet ja vesiputoukset.

Soile suuntasi Espanjaan
Soile Verho lähti huhtikuussa
Fuengirolaan espanjalaiseen kouluun työssäoppimaan. Lähteville
opiskelijoille järjestettiin valmennuskurssi Järvenpäässä, jossa tuli erilaista tietoa ja sai tavata muita samaan maahan lähteviä. Soile
oli viime kuukaudet opiskellut ahkerasti espanjan kieltä Erasmus+
nettikielikurssilla, kuunnellut espanjaa CD:ltä automatkalla sekä
tandem-oppinut espanjaa yhdessä
Claudia Vargasin kanssa. Claudia on Venezuelasta ja on asunut
Suomessa noin 1,5 vuotta. Claudia opiskelee suomen kielen ryh-

mässä. Claudia on opettanut Soilelle espanjaa ja Soile Claudialle suomea. – Bueno! Toisen ihmisen kanssa oppiminen on hyödyllistä ja antoisaa. Keskustelut ovat olleet mielenkiintoisia. Yhteisen ajan löytäminen on ollut välillä haastavaa. Claudia on opettanut minulle myös kulttuurista, esimerkiksi, kuinka tärkeää
on tervehtiä ja olla kohtelias. Meillä
suomalaisilla se välillä unohtuu, sanoo Soile.
Soilen blogi:
http://soileespanjassa.blogspot.fi/
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Edessä istuvien Aysar Al-Saidyn ja Melad Al Magshgshin mielestä ET:n kurssilla parasta oli uusien sanojen oppiminen. Se oli
samalla vaikeinta, koska työharjoittelu teki kurssiin neljän viikon tauon. Tuloksia kuitenkin saavutettiin. – Se tuli päähän, mitä
tarvitaan, tiivisti Olga Krikrivcheva, kuvassa äärimmäisenä oikealla.

– Kun opitaan tuntemaan Suomen historiaa ja tapoja, kuten
tässä vierailulla 1950-luvun koululuokassa Kuralan Kylämäessä, opiskelijoilla vahvistuu tarve kertoa omista perinteistään ja uskonnostaankin, kertoo Eva Lähteenmäki.

Miten puhua siitä,
mihin ei ole vielä sanoja?
Viime syksynä opistossa aloitettiin elämänkatsomustiedon opettaminen perusopetukseen valmistavassa opetuksessa (Peva) eli aikuisille
maahanmuuttajille, jotka ovat opiskelleet suomen
kieltä noin parin vuoden ajan ja ovat kevään
lopussa valmiita siirtymään jatko-opintoihin tai työelämään.

Idean uudesta oppiaineesta sai suomen kielen ja
viestintätaitojen opettaja
ja linjavastaava Eva Lähteenmäki, jolle elämänkatsomustieto oppiaineena on tuttu opiskeluajoilta Åbo Akademista, mis-

sä hän on suorittanut siitä laajat sivuaineopinnot.
– Täällä opistossa olin jo
pitkään ihmetellyt, miten vähän maahanmuuttajat osaavat kertoa omasta
taustastaan, erityisesti uskontoon ja elämänkatso-

mukseen liittyen. Monelle jopa sana ”kristitty” on
uusi ja luullaan, että ihminen on ”kristillinen”, Eva
kertoo. Kun sanavarasto
on heikko, on myös mielipiteenilmaisu vaikeaa.
Mielipiteistä saattaa tahattomasti tulla kärkeviä
ja töksähtäviä, kun kieli
ei ole hallussa. Tämä taas
voi pahimmassa tapauksessa johtaa konflikteihin
ja väärinymmärryksiin.

Ghada Mohamedin ja Hakim Abdulhakimin ryhmätyön aihe oli Jumala. Muut opiskelijat kuuntelivat esitystä keskittyneesti.
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Eväitä elämään
Pevan suomen kielen ja
viestintätaitojen opetuksen vuotuisesta, noin 300
tunnin kokonaisuudesta lohkaistiin omaksi oppiaineekseen 20 oppituntia, joiden sisältöjä ovat uskonnot, eettiset ja moraaliset kysymykset, kuten arvot. – Tunneilla keskusteltiin vilkkaasti hyvästä elämästä ja siitä, mitä ihminen
on valmis tekemään saavuttaakseen omat tavoitteensa
ja kuinka pitkälle on oikeus
mennä. Onko esimerkiksi
oikein varastaa lääkettä, jos
siihen ei ole varaa, mutta itse tai läheinen on vakavasti sairas?
Elämänkatsomustiedon
kurssilla jokainen saa valita, kuinka paljon itsestään
kertoo eikä keneltäkään kysytä suoraan, mihin hän uskoo. Toiset ovat avoimempia kuin toiset. – Uskonto voi olla yksi syy siihen,
miksi ihminen on joutunut
lähtemään kotimaastaan eikä suomalaisessakaan kulttuurissa uskonto ole tavallisimpia keskustelunaiheita. Kuitenkin mediassa näitä asioita käsitellään jatkuvasti. On yleissivistävää tietää kaikista suurista uskonnoista edes vähän. Jos haluaa osallistua keskusteluun,
pitää tietää, mistä voi puhua
ja miten, Eva perustelee.

Oppimista
toisista ja toisilta
Kurssilla opiskelijat jaettiin arpomalla pienryhmiin,
joista kunkin tehtävänä oli
tarkastella jotakin viidessä
maailmanuskonnossa: kristinuskossa, islamissa, hindulaisuudessa, buddhalaisuudessa sekä juutalaisuudessa. Tutkimustyön tulokset esiteltiin muille opiskelijoille, minkä jälkeen aiheesta vielä keskusteltiin. Tarkasteltavia asioita olivat Jumala/jumalat, pyhät tekstit
ja kirjat, rukous, ruokasäädökset, suuret juhlat, uskonto arjessa, uskonnon tunnusmerkit sekä kuolema. Kurssin lopussa pidettiin vielä
sanakoe.
Vaikka idea kurssin ottamisesta Pevan oppiaineisiin
tulikin Evalta, kurssin tavoitteet ja toteutustapa noudattavat valtakunnallisia
opetussuunnitelmia. Pevan
opetus pohjaa sekä aikuisten
maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen että perusopetuksen opetussuunnitelmaan, jossa oppiainerajat
ylittäviä teemoja ovat muun
muassa aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys, kulttuuriidentiteetti ja monikulttuurisuus sekä kestävä kehitys
ja hyvinvointi. Niinpä elämänkatsomustiedon kurssin tavoitteet ovat laajempia kuin vain uusien sano-

jen oppiminen, vaikka oppimisen tulokset ovat konkreettisimmillaan nähtävissä
juuri siinä, miten oma oppilaitos on näiden opiskelijoiden kirjoittamissa teksteissä
lakannut olemasta ”kristallinen” tai ”kiristillinen”.
Ghada Mohamedin mukaan kurssi auttoi ymmärtämään toisista kulttuureista ja
uskonnoista tulevien ihmisten ajattelutapaa ja muistutti, kuinka eri uskonnoilla on
paljon samanlaisia piirteitä. Kaikki uskonnot esimerkiksi opettavat jonkinlaista moraalia. – Toisten kysyessä omasta uskonnostani
opin jotain uutta myös siitä,
Ghada kertoo. Keskusteluja ja välillä väittelyjä ohjatessaan Evakin yllättyi siitä, kuinka eri mieltä samaa
uskontoa edustavat saattoivat olla. – Tätä en itsekään
ymmärtänyt aiemmin. Ehkä
siitä ei puhuttu yliopistolla
riittävästi, Eva pohtii.
Ghada kertoo vielä yhdestä, mielestään tärkeimmästä kurssilla oppimastaan
asiasta. – Uskonto ei aiheuta pahaa maailmassa vaan
ihminen. Se on tällä hetkellä tarpeellisin ja tärkein asia
ymmärtää, jotta voisimme
hyväksyä muut ja elää rauhassa rinnakkain.
Teksti ja kuvat:
Laura Tikkanen

Mariia Korpela

Joa Arjoranta

– Vapaaehtoistyö viittomakielisten parissa on vahvistanut käsitystäni siitä, että oma ala on
löytynyt, kertoo Joa.

Töitä ja arkea
viittomakielellä

kaan useampi keskuksen 14
Arvokas
yhteistyökumppani asukkaasta on noin 90-vuo-

Vaihtelua arkeen
Opiskelijat ympäri Suomen
ovat tervetulleita työssäoppimisjaksoille Salmelaan, sillä
he tuovat mukanaan tuulahduksen opiskelumaailmasta ja vaihtelua asukkaiden ja
Janne Peltonen

Mariia Korpela (VO13) suoritti Salmelassa kuuden viikon
työssäoppimisjaksonsa, jonka
aikana hän pääsi käyttämään
viittomakieltä monenlaisissa
tilanteissa, perushoidosta ohjaustehtäviin. Mariia kiitteleekin Salmelaa erityisesti tästä
mahdollisuudesta vahvistaa
kielitaitoa. – Aiemmilla työssäoppimisjaksoilla olin myös
työskennellyt lasten ja nuorten parissa, joten halusin nyt
päästä paikkaan, jossa olisi nimenomaan ikääntyneitä, Mariia lisää. Salmelan vastaavan
ohjaajan Riitta Pekkisen mu-

tiaita, joten tässäkin mielessä Salmela oli Mariialle osuva työssäoppimispaikka.
Viittomakielen lehtori Marika Rauhansalon mukaan
Salmela on ainutlaatuinen
paikka ja tärkeä yhteistyökumppani opiston VO-koulutukselle. – Salmelassa kommunikaatioasiat nähdään yhtä
tärkeinä kuin hoidolliset toimenpiteet. Työtehtäviin palkataan viittomakielen ohjaajia, kun muualla sosiaali- ja
terveysalan työpaikat menevät sairaanhoitajille ja lähihoitajille, Marika kertoo.
Opiskelijoille nämä työs-

säoppimiset ovat väylä työelämään. Riitta Pekkinen kertookin, että työssäoppimisjaksoilla olleet käyvät monesti Salmelassa tuntityöntekijöinä, ja heistä on valmistumisen jälkeen tullut vakituisia työntekijöitä. Mariia ei
osaa vielä sanoa, mitä toukokuussa häämöttävän valmistumisen jälkeen tekee, mutta selvää on, että monipuolinen kokemus ja ammattitaito
avaavat monia ovia. – Mahdollisesti jatkan opintoja tai
sitten menen suoraan töihin
ja pidän välivuoden opiskeluista, hän pohtii.

Salmelan piha-aluetta ja ympäröivää luontoa pyritään hyödyntämään ympäri vuoden. Myös talvella ulkoillaan ja kesällä voidaan juoda päiväkahvit ulkona tai vain istuskella ulkoilmasta nauttien.

– Salmelassa kaikki ovat tuttuja keskenään ja asiakkaille löytyy aikaa, Mariia kertoo. Kuvassa
myös käsitöiden parissa viihtyvä Vappu Pellikka.

työntekijöiden arkeen. Tällä hetkellä henkilökunnan ja
opiskelijoiden lisäksi Salmelassa nähdään säännöllisesti
kolme vapaaehtoistyöntekijää, joista yksi on Joa Arjoranta (VO15).
Joa halusi heti opintojensa
alussa saada kontakteja viittomakielisiin ja nähdä kieltä aidoissa tilanteissa. Niinpä
hän meni Salmelaan ja kysyi vapaaehtoistyön mahdollisuudesta. Tähän suostuttiin
ja kuluvan lukuvuoden aikana Joa on käynyt viitisen kertaa pelailemassa, ulkoilemassa ja seurustelemassa Salmelan asukkaiden kanssa.

Etenkin alussa kommunikaatio on haasteellista eikä huvittavilta tilanteilta vältytty, mutta Joa kokee, että jo
läsnäolo on tärkeää. – Vaikka
välillä olen ihmetellyt, mitähän tässä nyt halutaan sanoa,
niin kuluvan lukuvuoden aikana kielitaitoni on kehittynyt ja nykyään keskustelut sujuvat. On todella palkitsevaa huomata, että tässä
me ymmärretään toisiamme,
viittomakielellä, Joa kertoo.
Opintoihin liittyvät pidemmät työssäoppimisjaksot ovat Joalla vasta edessä, mutta oma kiinnostuksen kohde viittomakielen ja

kommunikaation ohjauksen
laajalla työkentällä on jo alkanut hahmottua. – Kehitysvammaisten kanssa olisi mukavaa päästä tekemään työtä, Joa sanoo ja kuvailee,
kuinka yhteys toiseen ihmiseen voi syntyä jo muutaman tukiviittoman avulla.
Salmelan lämminhenkinen
ilmapiiri on rohkaissut kohtaamaan viittomakielisiä ja
innostanut käyttämään vielä
opiskeltavaa kieltä. Tällainen rohkeus kantaa varmasti
pitkälle myös työelämässä.
Teksti: Laura Tikkanen

Opistossa tapahtuu
Janne Peltonen

Aivan opiston naapurissa, saman metsän reunalla
Haankujalla, sijaitsee Kuurojen palvelusäätiön
ylläpitämä toimintakeskus Salmela. Jo vuodesta
2001 eli perustamisvuodestaan alkaen se on tarjonnut työssäoppimispaikan opistossa viittomakielen
ohjaajaksi opiskeleville, mutta Salmelan arjessa
riittää tekemistä myös vapaaehtoisille.

Maaliskuun lopulla osallistuttiin SPR:n organisoimaan rasisminvastaiseen viikkoon
muodostamalla iloinen ihmisketju opiston pihalle.
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Mari Korhonen

Mari Nurmiranta

Opistossa tapahtuu

Janne Peltonen

LO14 näytelmä-kurssin taidonnäyte! Epäilevä Osmo-orava: ”Et varmaan hyppää pilviin
hyppyristä!” Jussi-jänis:”Katsotaanko!”

Herännäisseurat
Tervetuloa hiljentymään, veisaamaan,
virkistymään ja tapaamaan tuttuja!
• su 8.5. klo 16
• 13.–15.5.

• to 19.5. klo 18
• ma 23.5. klo 19
• la 28.5.
Opiston koulutuksiin pääsi tutustumaan pop up -messu
tapahtumassa Hansatorilla maaliskuun alussa. Yleisö sai
sekä tietoa koulutustarjonnasta että tilaisuuden kokeilla
viittomia ja kauppatieteiden opiskelua.

Peva-linjan opiskelijat osallistuivat kevään opistolaispäiviin järjestämällä upean eksoottisen
myyjäispöydän, jonka tuotto käytetään toukokuiseen opintomatkaan Raumalle.

Tuomiokirkkoseurakunnan
seurakuntasali, Eerikinkatu 3,
kahvitus klo 15.30
Varissuon Veisaajat - veisuu
kuoroleiri opistolla, tervetuloa
mukaan kaikki veisuusta kiinnostuneet!
Opiston kevätseurat
Lyylinpäiväseurat, Varissuon
kirkko, Kousankatu 6,
kahvit klo 18.30 alkaen
Högman-symposium
Aholansaaressa

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

Innostu

TKO?

Lapsi- ja perhetyön perustutkinto
Viittomakielisen ohjauksen
perustutkinto
Koulunkäynnin ja aamu- ja
iltapäivätoiminnan ohjauksen
ammattitutkinto
Suntion ammattitutkinto
Web designer
Kauppatiede
Psykologia ja kasvatustiede

Oikeustiede
Lääketieteelliseen
suuntaavat opinnot
Kommunikaation
monimuotoisuus
Perusopetus ja 10-luokka
Maahanmuuttajien
suomen kielen alkeisopinnot
Maahanmuuttajien
suomen kielen jatko-opinnot

Herättäjäjuhlamatka Vantaalle
9.7.2016
Meitä kyyditsee tänäkin vuonna laitilalainen Juhani-Matkat hyvin varustetulla ja mukavalla linja-autolla. Tämän vuoden retki on päivämatka,
emme yövy Vantaalla.
Aikataulu lauantaina 9.7.:
klo 7.00 Laitila (srk-talo)
klo 7.25 Mynämäki
klo 7.50 Raisio
klo 8.15 Turku, ortodoksikirkon edusta,
Yliopistonkatu 19
klo 10.15 Vantaa, Myyrmäki
Paluumatkalle lähdetään saman päivän iltana
9.7. heti iltaseurojen jälkeen n. klo 20. Matkan hinta on lähtijämäärästä riippuen 44 €/hlö
(jos lähtijöitä on 20), 22 €/hlö (jos lähtijöitä
on 40). Maksu peritään matkalla linja-autossa.
Ilmoittautuminen:
Turun opiston vastaanottoon,
puh. 02 4123 500 (arkisin klo 8.30-15)
Varmista paikkasi ilmoittautumalla mahdollisimman pian, viimeistään 1.6.2016 mennessä. Ilmoita myös puhelinnumerosi (miel. kännykän) sekä mistä tulet bussiin. Peruutuksesta
pyydämme myös ehdotonta ilmoitusta!
Matkatiedustelut: Jaana Rantala / Turun
kristillinen opisto puh. 0400 477 836.
Juhlamatkalle mukaan:
Siionin virret, henkilökohtaiset tarvikkeet ja
lääkkeet, vaatetusta sääennusteen mukaisesti, sateenvarjo, juomaa ja evästä matkallekin
sekä juhlamieltä.
Tervetuloa mukaan!

Kurssit kevät 2016
Viestejä Turun
kristillisestä
opistosta

• Kuorokurssi 13.–15.5.
• Työpaikkaohjaajien koulutus
19.5. ja 24.–25.5.
• Lasten kesäkurssi 6.–10.6.
• Kalligrafia-päivät 10.–12.6.

toukokuu 2016
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