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KOMO-linjalta eväät
monipuoliseen
kommunikaatioon
Elokuussa alkanut uusi opintokokonaisuus Kommunikaation monimuotoisuus eli KOMO-linja tarjoaa intensiivisen,
syyslukukauden kestävän opiskelupaketin kaikille tukiviittomista, viitotusta puheesta ja viittomakielestä kiinnostuneille. Koulutus antaa työkaluja työskentelyyn esimerkiksi
koulutus- ja sosiaalialalla sekä tarjoaa valmiuksia jatkoopintoihin muun muassa erityisopetuksen tehtävissä,
viittomakielen tulkkina ja sosionomiopinnoissa.
Teksti: Saara Lehtimäki
Kuvat: Janne Peltonen
Heidi Tuominen ja Tessa Myller opiskelevat KOMO-linjalla.

Opiskeluista kohti
työelämää ja jatko-opintoja
Aikaisemman Viittomakieli ja visuaalinen kommunikointi -koulutuksen korvaava KOMO-linja keskittyy edeltäjäänsä enemmän puhetta korvaaviin ja tukeviin kommunikaatiokeinoihin. Viittomakielen opettaja ja KOMO-opintojen
linjavastaava Maritta
Tarvonen-Jarva kertoo, että kiinnostus
linjaa kohtaan on ollut hyvä. – Opiskelijat ovat olleet motivoituneita, ja heiltä
tullut palaute on ollut
positiivista. Opis-

kelijoita otetaan sisään 15–20, mutta tällä hetkellä heitä on 13, Maritta sanoo ja
lisää, ettei koulutukseen hakevan opiskelijan tarvitse osata viittomakieltä tai
tukiviittomia entuudestaan.
KOMO-linjan opintosisällöt ovat työelämälähtöisiä, ja niistä on apua jatkoopintoja ajatellessa. – Koulutus tukee
ehdottomasti alaan kytkeytyvissä jatkoopinnoissa menestymistä sekä tuottaa
suoraan työelämässä hyödynnettävissä
olevaa, arvokasta osaamista. Suomalaisen viittomakielen taito, kuurojen yhteisön ja historian tuntemus ja puhetta tu-

kevat ja korvaavien kommunikointikeinot ovat olleet aina hyödyksi kasvatusaloilla, Maritta selventää.

Uutta kieltä ja
kulttuuria oppimassa
Sanni Lehikoinen haki KOMO-linjalle mielenkiinnosta viittomakieltä
ja puhevammoja kohtaan. – Opinnot
ovat alkaneet tosi hyvin. Aluksi jännitti opiskella uutta kieltä, mutta opettajat ja ryhmä ovat todella kivoja. On
helppo opiskella, kun on motivaatio-

Maritta Tarvonen-Jarva
toimii KOMOn linjavastaavana.

ta ja halu oppia uutta, Sanni kertoo. Erityisesti Sannia kiehtovat kuurojen kulttuuri ja
historia, joista hän ei tiennyt mitään ennen
KOMO-opintoja.
Sanni työskenteli aiemmin henkilökohtaisena avustajana koulussa ja huomasi, että tukiviittomista ja muista puhetta korvaavista ja tukevista kommunikaatiokeinoista olisi ollut suuri apu työssä. – Opinnoista on varmasti hyötyä esimerkiksi erilaisissa avustajan töissä, Sanni pohtii. Sanni itse
haaveilee logopedian opinnoista yliopistossa ja kertoo, että KOMO sopii hyvin myös
jatko-opintoihin tähtääville opiskelijoille.

Kuurojen kulttuuri ja historia
kiinnostavat
Sanni Lehikoista.

KOMO-linjan opinnoissa hyödynnetään myös opiston videokielistudiota.

Noora Salokangas

Pääkirjoitus
Opiskelu kannattaa
Moni opiskelee tähtäimenään seuraava askel. Seuraava askel
voi olla työpaikka, hyvä jatkokoulutuspaikka tai arvosanojen
parantaminen. Nämä ovat hyviä syitä opiskella.
Sivistyksen käsite kannustaa kuitenkin syvemmälle. Opiskelu
merkitsee liittymistä kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Opiskelu merkitsee itsensä kehittämistä ihmisenä ja yhteiskunnan vastuuta
kantavana jäsenenä. Opiskelu merkitsee kasvavaa kykyä vastata ajan ja ympäristön haasteisiin, se auttaa kantamaan vastuuta
niin itsestään kuin lähimmäisistä ja ympäristöstä.
Vapaan sivistystyön tarkoitus on elinikäisen oppimisen peri
aatteen pohjalta edistää yksilöiden persoonallisuuden monipuolista kehitystä ja kykyä toimia yhteisössä sekä kansan
vallan, tasa-arvoisuuden ja moniarvoisuuden toteutumista
suomalaisessa yhteiskunnassa. Samoja tavoitteita voidaan liittää muihin koulutusmuotoihin. Sivistys nähdään yhteiskunnan
ja demokratian kivijalaksi.
Kansanopistot ovat rakentaneet tätä kivijalkaa. Ne ovat mm.
kouluttaneet historiansa aikana merkittävän määrän suomalaisia
kansanedustajia. Poliittisten päättäjien ei tarvitse olla aina korkeasti koulutettuja, mutta sivistyneitä heidän tulisi olla. Sivistys
on yhtälailla tarpeen jokaisella yhteiskunnan alueella.
Lukeminen kannattaa, opiskelu kannattaa, sivistys kannattaa.
Sivistys kannattelee yhteiskuntaa ja meitä jokaista.

Tapani Rantala
rehtori

Pikottaen

Maahanmuuttajanaisten toteuttaman Koti sydämessäni
-näyttelyn avajaisia juhlittiin 6.10.2016
Osana suomen kielen kurssiaan Opetuskoti Mustikan ja Pikku-Mustikan
opiskelijat työstivät näyttelyä yhdessä suomen kielen opettajansa ja Åboa
Vetus & Ars Nova -museon henkilökunnan kanssa. Turun kristillisellä opistolla on varsin pitkä yhteinen
historia Halisissa sijaitsevan Opetuskoti Mustikan kanssa, sillä opiston suomen kielen opettajat ovat käyneet jo usean vuoden ajan opettamassa Halisissa. Kaarinaan tänä syksynä
avattu Opetuskoti Pikku-Mustikka
toimii samalla konseptilla kuin Halisten Opetuskoti Mustikka, eli kyseessä on niin sanottu matalan kynnyksen kohtauspaikka maahanmuut-

tajanaisille ja heidän lapsilleen.
Näyttelyn aiheeksi valikoitui
meille kaikille tuttu aihe: koti ja siihen liittyvät esineet, asiat ja tunteet.
Koti saattoi näyttelyn tekijöille merkitä joko kotia täällä uudessa kotimaassa Suomessa tai kotia vanhassa kotimaassa – tai kenties molempia. Joka tapauksessa jo näyttelyn nimi Koti sydämessäni kertonee kaiken
oleellisen: olipa koti missä tahansa,
se kulkee aina jollain tavalla mukana.
Näyttelyä työstettiin kaksi opetuskertaa museon tiloissa. Ensimmäisen
kerran tuotoksina syntyi upeita kuvakollaaseja, maalauksia ja piirustuksia. Toisella kerralla tarkastelim-

me opiskelijoille tärkeitä ”kotiesineitä” ja niihin liittyviä tarinoita.
Avajaisissa tunnelma oli huipussaan. Naiset olivat selkeästi ylpeitä tuotoksistaan, samoin myös minä. Oli todella hienoa nähdä heidän
työnsä esillä museon Omatila-galleriassa: kaikkiin töihin oli käytetty
paljon aikaa, ajatuksia ja tunteita.
Koti sydämessäni -näyttely on
esillä Åboa Vetus & Ars novassa
7.10. – 6.11.2016. Näyttelyyn on ilmainen sisäänpääsy.
Noora Salokangas
Opetuskoti Mustikan ja PikkuMustikan suomen kielen opettaja

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.

Nykypäivänä ihmisten elämässä korostuu monessa suhteessa yksilöllisyys, henkilökohtaisten tarpeiden huomioiminen. Opiskelujen aikana käydään HOPS-keskusteluja, henkilökohtaisia opetussuunnitelma-keskusteluja ja luodaan yksilöllisiä opintopolkuja. Työelämässä HOPS-keskustelut vaihtuvat kehityskeskusteluihin ja
oman osaamisen arviointeihin
sekä mietitään yksilöllisiä kehityspolkuja uralle. Tämä on
varmasti järkevää, emmehän
me ole yhtä suurta massaa, joka
voidaan pusertaa yhden muotin
kautta opinnoista ulos tai työelämässä eteenpäin. Eikä kukaan ole toisensa kopio, kaikkien tausta on yksilöllinen ja tulevaisuuden toiveet ja haaveet
ovat yksilölliset, vaikka tavoite olisikin samanlaiselta kuulostava: päästä kauppakorkeakouluun, oppia enemmän suomen kieltä, valmistua lastenoh2

jaajaksi, jatkokouluttautua, ostaa asunto tai perustaa perhe…
Tavoitteita ja toiveita on niin
monta kun on toivojaakin, jokaisella ne ovat yksilölliset ja
omaan hyvinvointiin tähtäävät.
Yksilöllisten suunnitelmien
ja tavoitteiden aikana on kuitenkin hienoa havaita yhdessä
tekemisen ja yhteisöllisyyden
merkitys. Oma ryhmä, oma tiimi voi parhaimmillaan olla
omaa yksilöllistä elämänpolkua vahvistava tukijalka. Uuden lukukauden alussa myös
opettajana pohtii ryhmän merkitystä; parhaimmillaan opiskelija saa omasta ryhmästään vertaistuen ja sellaisen vahvuuden
omiin opintoihin, joita ei yksin
puurtaessa ole mahdollista tavoittaa. Ryhmä ei toki tee mitään kenenkään puolesta, mutta parhaimmillaan se voi tukea
tuota yksilöllistä tavoitteeseen
pyrkijää pääsykoestressin pai-

naessa päälle tai jopa kotoutumisen kipeissäkin vaiheissa.
Yhteisöllisyys näkyy opiston arjessa monin eri tavoin.
Stereotyyppisestä suomalaisesta juroudesta ei ole tietoakaan, kun maahanmuuttajaopiskelijoiden ryhmissä kaikuvat iloiset tervehdykset ja ”mitä kuuluut” ryhmän jäsenille.
Toisen huomioiminen tarttuu
ja itsekin huomaa useammin
kysyvänsä kuulumiset pelkän
tervehtimisen sijaan. Yhteisöllisyyttä parhaimmillaan ovatkin arjen tavalliset kohtaamiset, mutta myös joskus tarvitsemme yhteisöllisyyttä vahvistavia tilanteita, erilaiset tapahtumia ja tekemisiä, joissa
ihmiset kohtaavat toisensa ehkä eri tavalla kuin tavallisessa
arjessa, mutta hyvin inhimillisesti. Opistolla tällaisia tapahtumia mahtuu vuoden varteen useita esimerkiksi sähly-

turnauksen, ympäristöpäivän
ja opistolaispäivien myyjäisten muodossa. Sählyturnauksessa vahvistetaan me-henkeä
oman ryhmän kanssa, ympäristöpäivänä otetaan kontaktia myös muiden linjojen opiskelijoihin ja opistolaispäiväksi on pakerrettu kotikeittiöissä herkkuja myytäväksi. Yhteinen tekeminen tuo meitä ihmisiä lähemmäksi toisiamme.
Se voi näkyä sählyturnauksessa yhteisinä tiimipaitoina, kannustushuutoina tai ympäristöpäivänä yhteisenä tekemisenä
– jonakin sellaisena, mikä tuo
yksilöt osaksi yhteisöä.
Yhteisöllisyyteen liittyy
aina kohtaaminen, hetki, jossa olemme jotenkin yhteydessä toiseen ihmiseen. Olemme
nyt syksyllä maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa pohtineet suomalaisuutta ja nauraneet viime talvena ikuistetulle

Janne Peltonen

Yhdessä vaikka sitten käsivarren mitan päässä

valokuvalle, jossa suomalaiset sinnikkäästi seisovat lumipyryssä bussipysäkillä vähintään käsivarren mitan päässä
toisistaan. Tätäkö on Suomi?
Onko tällainen suomalainen?
Yksinäinen susi, joka ei viihdy ryhmässä?

keasti mukaan osaksi kaveriporukkaa, naapuriyhteisöä tai
työryhmää. Avataan aidosti
korvat ja kuullaan toista. Kysytään toiselta, eikä vain tehdä valmiita päätelmiä. Ojennetaan käsi, kun toinen tarvitsee
apua.

Ehkä suomalaisilla on matkaa poskisuudelmiin ja olkoot
niin, eihän se vielä tee kohtaamisesta aitoa. Tärkeintä on
muistaa, että kohtaamisessa ollaan aidosti läsnä. Otetaan oi-

Eikä se haittaa vaikka sitten
sieltä käsivarren mitan päästä.
Mari Nurmiranta
Historian ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja

Vielä muutama vuosi sitten Hukmet Tasavori opiskeli perusopetukseen valmistavassa
ryhmässä (PEVA), mutta jo syyslukukaudella hän työllistyi työharjoittelupaikkaansa kaupan alalle. Tähän asti tarina on aika
tavallinen, sillä vuosittain useita opiskelijoita pääsee kiinni työelämään juuri harjoittelun kautta, mutta jotkut, kuten Hukmet ja
hänen veljensä Saman, haluavat enemmän.
Nyt he voivat tarjota työharjoittelupaikkoja
omissa yrityksissään, Kalustetorilla ja Tasa
Kebab Pizzeriassa.
Hukmet Tasavorin muuttoja kirpputoripalvelua tarjoava
yritys Kalustetori aloitti toimintansa jo muutama vuosi
sitten verkossa, mutta vuoden
alusta lähtien sillä on ollut toimisto- ja myymälätila kävelymatkan päässä Turun keskustasta, Kaskenmäen alla.
– Sijainti on erinomainen.
Liikennettä on paljon ja bussipysäkkikin on ihan pääoven
edessä. Monella herää kiinnostus tulla katsomaan, mitähän tuolla myydään, Hukmet
kertoo tyytyväisenä valoisassa ja avarassa liikkeessään.
Kadun laidalla seisoo oma tilava muuttoauto, jonka kyljessä komeilee Hukmetin itse suunnittelema logo.

Koulua
elämää varten
– Työharjoittelun ja yrittäjyystaitojen kurssin aikana kypsyi ajatus omasta yrityksestä ja aloin aktiivisesti
suunnitella sitä, Hukmet kertoo ja kiittää opistoa ja erityisesti opettajaansa Milla
Lindströmiä.
– On upeaa nähdä, miten
rohkeasti Hukmet on lähtenyt toteuttamaan ideoitaan.
Jos olen omalla työlläni vähänkin voinut kannustaa, on
se paras palaute ja kiitos, kertoo historian ja yhteiskunnallisten aineiden opettaja Milla Lindström. Milla tietää, että suomalaisen yhteiskunnan
ja työelämän käytännöt, lait
ja tavat eivät ole yksinkertaisia ymmärtää muista maista
tuleville, etenkään kun ne pi-

tää vielä ymmärtää vieraalla
kielellä.
Tähän Hukmetilla on
vankka mielipide. – Jos oikeasti haluaa oppia, oppii,
Hukmet sanoo. – Suomen
kieltä opiskeleva ajattelee
helposti, että työllistymiseen
tarvitaan vain kielitaitoa. Ei
se niin ole. Tarvitaan paljon
tietoa siitä, miten Suomi toimii. Olen firmassani tarvinnut kaikkia opistossa oppimiani tietoja ja taitoja matematiikasta tietotekniikkaan ja
historiaan.

Yrittäjyyttä
veressä?
Samoilla linjoilla on toinen
opiston entinen opiskelija Saman Tasavori, joka opiskeli
suomen kielen linjalla (SUOKI). Nyt hänellä on jo toista
vuotta ravintola Turun Kauppahallissa. Veljensä Hukmetin tavoin hän on tyytyväinen yrityksensä sijaintiin ja
yrittäjän kiireiseen elämään.
– Olen tottunut tekemään pitkiä päiviä, jopa 17-tuntisia.
Nyt otan rennommin. On yksi vapaapäiväkin, Saman hymyilee tiskin takaa.
Samanilla oli aiempaa kokemusta ravintolatyöstä, mutta haave omasta yrityksestä
on ollut mielessä koko ajan.
– Haluan itse päättää kaikesta. Ehkä se on myös veressä, sillä suvussa on muitakin
yrittäjiä, pari veljeä ja täti.
– Siinä saattaa olla jotakin perää, pohtii historian ja
yhteiskunnallisten aineiden
opettaja ja Kauppis-linjan

– Opiskelijan menestys on paras kiitos, mitä opettajan työstä voi saada, sanoo Milla Lindström. Hukmet Tasavori esitteli liikettään ja halusi tarjota opettajalleen myös pullakahvit.

Oman elämänsä herrat
linjavastaava Mari Nurmiranta. – Vaikka lastenohjaajat ja viittomakielen ohjaajat
harvemmin ryhtyvät pyörittämään omaa perhekotia, päiväkotia tai asumispalveluita, on kursseilla selkeästi ollut nähtävissä, kuinka yritysmaailmaan sukeltavat tutustumaan innokkaimmin juuri
ne opiskelijat, joilla on lähipiirissä joku yrittäjä.
Ammatillisilla linjoilla
yrittäjyystaitojen kurssin tavoitteena on muistuttaa, ettei julkinen sektori ole ainoa
työllistäjä. Samalla on mahdollisuus tutkiskella, olisiko
itsestä yrittäjäksi. – Tehdään
SWOT-analyysia, haastatellaan yrittäjiä ja tehdään vierailuja, kertoo Mari. – Ehkä
siellä jää jokin kipinä kytemään.

– Kauppahalli on erinomainen paikka yritykselleni. Näistä ravintoloista kaikki perheenjäsenet löytävät helposti mieluista ruokaa: lapsille pizzaa, äidille salaattia, ja isälle maistuu aina
kebab, Saman kertoo hymyillen.

Rohkeutta,
tietoa ja taitoa
Opistossa yrittäjyystaitoja opetetaan kaikille ryhmille, joko omana kurssinaan tai
kevyemmin osana yhteiskuntaopin, työharjoittelun ja työelämätiedon opetusta. – Mutta maahanmuuttajille yrittäjäksi ryhtyminen vaikuttaa
olevan matalamman kynnyksen asia kuin kantasuomalaisille, Mari kertoo ja jatkaa
pohtimista, onko tässä kysymys suomalaiselle mentaliteetille tavallisesta epäonnistumisen pelosta. – Tekemisen
meininki, myynti- ja palvelukulttuuri ovat esimerkiksi aasialaisissa kulttuureissa erilaisia kuin Suomessa on totuttu.
Tästä käy esimerkiksi syyskuun opistolaispäivät, jonne

PEVA-linjan opiskelijat olivat valmistaneet omien kulttuuriensa herkkuja ja möivät
niitä myyjäisissä. – Ei siinä
aina osattu kertoa, mitä ainesosaa missäkin leivonnaisessa
oli, mutta tunnelma oli valtavan ystävällinen ja innostunut. Oli lämpimiä kohtaamisia ja pitkälle kantavia onnistumisen kokemuksia, kehuu
Mari opiskelijoitaan.
Yrittäjäksi aikovalla saattaakin olla monenlaisia paitsi
tiedollisia ja taidollisia myös
ajattelutapoihin liittyviä kehittämisen tarpeita. Kantasuomalaisten pitäisi oppia lisää rohkeutta ja heittäytymistä, ja toisaalta maahanmuuttajien pitäisi löytää lisää mahdollisuuksia näyttää osaamista, joka usein jää kielimuurin
taakse.

Kalustetori
Muuttopalvelu ja
kirppis Turussa,
www.kalustetori.fi,
Kaskenkatu 16,
puh. 040 545 9131
Tasa Kebab ja
Pizzeria
Turun Kauppahalli,
puh. 044 7071060

Kielitaidon merkityksestä
muistuttaa myös Saman, joka
etsii parhaillaan uutta suomen
kielen kurssia, jonne voisi
mennä iltaisin töiden jälkeen.
– Kielitaito on tärkeä, mutta
se ei ole kaikki. Tärkeintä on,
että tietää, mitä haluaa ja pyrkii sitä kohti. Silloin mikään
ei ole liian vaikeaa.
Teksti ja kuvat:
Laura Tikkanen

Tarpeettomiksi käyneet, mutta vielä käyttökelpoiset huonekalut Kalusteritori noutaa kotoa
maksutta.
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Janne Peltonen

Ympäristöpäivänä opiston piha-aluetta siivottiin koko talon voimin. Risusavottaa on jo suunnitteilla vähän laajemminkin Räntämäen alueella.

suudet sekä nykyisillä että tulevilla sukupolvilla on
elää hyvää elämää? Miten
opisto ottaa osaa kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseen?

Ympäristöpäivä on yksi esimerkki opiston eri linjojen
yhteistyöstä. Iltapäivän aikana halailtiin koiria, askarreltiin ja retkeiltiin, kuunneltiin eläviä kirjoja ja tutustuttiin taiteeseen opiston tiloissa
ja pihalla sekä paljon muuta.
Oltiin ja tehtiin yhdessä tutJanne Peltonen

Silti tällaiset ympäristöä ja
taloutta säästävät teot ovat
vain yksi kestävän kehityksen osa-alueista. Miten
muuten voidaan vaikuttaa
siihen, millaiset mahdolli-

Sosiaalisesti ja
kulttuurisesti
kestävä arki

Käsityöluokan suurien pöytien ääreen mahtuu useampi askartelija. Tekemisen lomassa on
helppoa ja mukavaa jutella.
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tujen luokkien ja ryhmien ulkopuolella. Seuraavan kerran
vastaava tapahtuma on tammikuussa, kun kansainvälisyyspäivänä opiston luokat
muuttuvat työpajoiksi, joissa opitaan kieliä, kokkausta
tai vaikka tanssia. Ennakkoluulot karisevat, kun opitaan
toisilta taitoja ja tietoja, jotka
tavallisina koulupäivinä jäävät piiloon.
Opistolla on arkenakin
vaikea välttyä tutustumasta
ja joskus törmäämästä erilaisiin ihmisiin ja kulttuurisiin
tapoihin. Näin ollen syntyy
luontevasti keskustelua kulttuurienvälisistä eroista. Yhden linjarajat ylittävän foorumin tarjoaa opiston keskustelupiiri, joka kokoontuu
kerran kuukaudessa ja jossa on mahdollisuus kysyä ja
kertoa ihmetystä aiheuttavista asioista, liittyivätpä ne sitten kulttuurisiin tapoihin tai
uskontoon. Syyslukukaudella kokoonnutaan vielä 20.10.,
24.11. ja 12.12. Seuraa infotaulua tarkemmista ajoista.
Keskustelua on helppo jatkaa käytävillä, kahvikupin
äärellä tai lounaalla. Kiireisenä lounasaikana joutuu ja
pääsee helposti istumaan uuteen seuraan. Mikä hyvä tilaisuus tutustua, jos vain us-

Ympäristöpäivän luontopolku huipentui yhteiseen piknikkiin
lähimetsässä.

Janne Peltonen

Kierrätys ja luonnonsuojelu ovat varmasti
ensimmäisiä mieleen tulevia asioita, kun
aletaan puhua kestävästä kehityksestä.
Opistollakin opitaan jo ensimmäisinä kouluviikkoina sammuttamaan luokista valot
oppituntien jälkeen, lajittelemaan roskat
ja tarkkailemaan hukkaruuan määrää.

Janne Peltonen

Ei vain valojen sammuttelua

Elävänä kirjana Anna-Maria Toivonen, joka kertoi suomalaisista kansanlauluista ja kansanlaulajan työstä.

Sanaz Tabe Bordbar

Sanaz Tabe Bordbar

Sanaz Tabe Bordbar

Opisto on osa Räntämäkeä ja
kantaa vastuunsa alueen viihtyvyydessä. Ympäristöpäivänä siistittiin koko talon voimin opiston piha-aluetta, jonka puihin saatiin jo viime keväänä monta uutta linnun-

vieressä olevaa Tallgreninpuistikkoa, jolla on nyt toivoa nousta uuteen kukoistukseen uuden hoitoluokituksen
myötä. Kylmänä mutta aurinkoisena lokakuun päivänä istutettiin alueen asukkaiden kanssa Ingegerdinpuistoon, opiskelijoiden paremmin Räimänkenttänä tuntemalle alueelle kevättähtiä ja
iiriksiä, jotka Kuntecin puutarhuri Tuula Heinonen toi
paikalle. Kauan eivät opiskelijoilla istutuskauhat viuhuneet, kun homma oli jo tehty.
Uusia yhteisiä projekteja on
jo suunnitteilla, joten luokista lähdetään ulos vielä monta
kertaa ennen kuin lukuvuosi on paketissa ja todistus kädessä.
Laura Tikkanen

Kun jokainen kantaa oman kortensa kekoon, tuloksia syntyy!
Laura Tikkanen

Kauneutta ja viihtyvyyttä kaikille

pönttöä perusopetukseen valmistavan opetuksen opiskelijoiden ja paikallisten alueen
asukkaiden yhteisponnistuksena. Kielimuurit ylittyvät
yhdessä tekemällä ja työntouhussa juttelemalla.
Linjan opiskelijat ovat jo
useana vuotena kunnostaneet
aluetta laajemminkin, siistineet kadunvarsia ja auttaneet alueen asukkaita pihoilla. Jo parina keväänä on siivottu talkoilla Maariankirkon
Sanaz Tabe Bordbar

teista löytyy uusi eksoottinen
herkku, ei reseptejä ja neuvoja tarvitse kaukaa etsiä.

Opiston pihapöntöt
valmistuivat alueen
asukkaiden opastuksella. Kuvassa
Jaakko Erola neuvoo
Atsede Abebea
ja Nadia Aljafia.
Jokainen pönttö on
uniikkikappale ja saa
varmasti asukkaita
viimeistään ensi
keväänä.
Sanaz Tabe Bordbar

kaltaa nostaa katseen lautasesta! Opiston ravintolassa on usein myös teemapäiviä, jolloin päästään maistamaan erilaisia ruokia. Opiskelijoiden itse valmistamia
eri maiden herkkuja on ollut mahdollista ostaa jo muutamana opistolaispäivänä ja
seuraava tilaisuus on taas keväällä. Monilla opiskelijoilla
on osaamista ja ammattitaitoa ruuanlaitossa ja leipomisessa, joten jos myyjäistuot-

Sanaz Tabe Bordbar

Maariankirkon viereiseistä Tallgreninpuistikkoa on raivattu jo parina keväänä, mutta ei kertaakaan niin hiki päässä, ettei olisi hauskaa!

Kuntecin puutarhuri Tuula Heinonen opasti pevalaisia kukkasipulien istuttamisen saloihin.
– Nenä ylöspäin, se on tärkeintä, hän muistutti.
5

– Me ollaan opistolaisia! lauloi opiston ykköskvartetti Niina Heikkilä, AnnaMaria Toivonen, Mari Korhonen ja pianon äärellä Outi Lehtinen.

Opistolla täysinpalvelleet Maarit Tuomi, Aino-Maija Kuparinen ja Eeva-Kaija Lemmetyinen saateltiin eläke
päiville lauluin, kukkakimpuin ja aplodein.

Aino-Maija, Eeva-Kaija ja Maarit eläkkeelle
Aino-Maija Kuparinen, Eeva-Kaija Lemmetyinen ja Maarit Tuomi jäivät lukuvuoden
lopussa eläkkeelle opistotyöstä palveltuaan taloa vuosikymmenien ajan.
Sattumaako, että kaikki ovat tulleet taloon 1988?

6

Opisto oli paikka,
jonne on helppo
sopeutua

henki ja se, että ystävystyttiin
ja jaettiin arkista yhteistä elämää talossa ohi oman ammattiryhmän aivan jokaisen kanssa.

Aino-Maija tuli Turun kristilliselle opistolle auskultoimaan, Maarit saapui myyntiedustajana tänne ensi kerran ja
Eeva-Kaija Eija Rausmaan
vanhempainlomasijaiseksi.
Jo ennen sitä oli Eeva-Kaija käynyt opistolla seuroissa ja
tiesi tulevansa taloon, joka on
lämminhenkinen ja yhteisöllinen. Samoin ajattelevat Maarit ja Aino-Maijakin, kun pyydän heitä kuvailemaan silloista työpaikkaansa.
Maarit kertoo huomanneensa heti tultuaan, että opisto oli
vakaa ja perinteitä kunnioittava, mutta myös eteenpäin katsova ja uudistuva. Henkilökunnan vahva yhteenkuuluvaisuuden tunne, ystävällisyys ja
tasa-arvoisuus olivat tärkeimpiä ominaisuuksia, jotka uutena työntekijänä saattoi havaita.
Opistoon oli helppo kotiutua.
Maarit aloitti opiston siivoustyössä, Aino-Maija kudonnan ja käsityönopettajana
ja Eeva-Kaija siirtyi äitiyslomasijaisesta apulaisrehtoriksi v.1990. Eeva-Kaija kertoo,
että seuraliikkeeseen kuuluminen oli opistossa ydinasioita,
työyhteisön ilmapiiriä leimaava. Joukkoon kelpasi ja sai kokea olevansa hyväksytty.
Aino-Maija ja Eeva-Kaija yhtyvät Maaritin kokemukseen, että opiston väki oli yhtä perhettä, jolle tärkeää ja luovuttamatonta oli hyvä yhteis-

Opiston ilmapiiri
ja tehtävät
Lähes 30 vuotta sitten olivat
henkilökunnan tehtäväkuvat
hyvin erilaisia.
Aino-Maija muistelee, että
opettajantehtäviin kuuluivat
päivystykset iltaisin ja viikonloppuisin.
Päivystäjä piti iltakioskia,
sulki talon ovet iltaisin sekä
ennen muuta vietti aikaa nuorten kanssa. Päivystyksen ansiosta hänkin oppi tuntemaan
kaikki talon nurkat kellareita
myöten.
Kesäisin kaksi viikkoa kului aina aulaemännän tehtävissä. Opettajainkokous oli joka
viikko.
Eeva-Kaija kertoo, että
paitsi päivystykset, vaikutti
hänen kotiutumiseensa opistolla se, että hän asui täällä vv.
1992–2001. Opisto oli EevaKaijan, Hannan ja Jyrkin koti ja myös kaikkien heidän kolmen työpaikka, sillä Hanna ja
Jyrkikin olivat kesätöissä täällä tuohon aikaan.
Sekä Aino-Maija että EevaKaija kertovat, että se oli hienoa kansanopistokulttuuria ja
talon yhteisöllisyyttä vahvistavaa. Viikoittaiseen kokoukseen osallistuivat kaikki opettajat ja myös kursseista ja kokouksista vastaavat työntekijät. Yhdessä käytiin läpi tulevat vieraat ja viikon varrel-

la tulleet kysymykset ja uudet
haasteet käsiteltiin. Torstai oli
yhteisöllisyyspäivä, jota vietettiin niin, että pidettiin joko seurat tai henkilökunnan
tai opintolinjojen järjestämä
illanvietto klo 16–17. AinoMaija muistelee hassuja ohjelmia, joita tuotettiin talon väen
kesken ja hän mainitsee mm.
Heikki Pulkkisen kanssa järjestäneensä antiikin kreikkalaisen illan.
Tähän yhteiseen ohjelmaan
osallistuivat kaikki. Se oli työvelvoite. Aino-Maija kertoo
myös istuneensa seuroissa ja
aamuhartauksissa vuosikymmenien ajan. Opettajilla oli
myös velvoite pitää aamuhartauksia ja seurapuheita. Se oli
itsestään selvää, sillä opisto on
arvoyhteisö, lisää Aino-Maija.
Yhden kerran Aino-Maija oli poissa opistolaispäiviltä äitinsä merkkipäivän vuoksi. Siihen hän toki kysyi luvan
rehtorilta.

Herännäisyyden
hengessä!
Työyhteisö oli hengellisesti avara körttiyhteisö, kertoo
Eeva-Kaija. Silloinen rehtori Martti Antola oli esimies, joka ei virheiden kohdalla jäänyt etsimään syyllistä, vaan suhtautui kannustavasti myös silloin, kun jokin
erehdys oli tapahtunut.
Maarit, Aino-Maija ja Eeva-Kaija kertovat iloisena ja
merkittävänä muistona herännäisopistojen virkistyspäivistä, johon eri opistojen väki
kokoontui vuosittain eri puolilta Suomea yhden viikonlopun ajaksi. Mukaan sai ottaa
aina myös oman perheen. Eeva-Kaija muistelee erityisellä
kiitollisuudella sellaista opistojen virkistyspäivää, jossa

Mikko Ihamäki esitti Jaakko Haavion runoja.
Opistolta tehtäviin merkittäviin matkoihin ovat vuosikymmenet kuuluneet myös
herättäjäjuhlat sekä yhteiset
teatteriretket. Muisteluissa
vilisevät ainakin Lahden kaupunginteatterin Peer Gynt, 30
hopearahaa Suomen Kansallisteatterissa sekä Tampereelle suuntautunut Viulunsoittaja katolla -teatterimatka.
”Täällä on aina ollut hyvä
olla ja tämä on minun paikkani”, toteaa Eeva-Kaija ja lisää, että hänelle tämä on ollut myös Jumalalta saatu kutsumus.

Kirkolliskokouksen
palveluksessa
Maarit kertoo muistojaan kirkolliskokouksesta. ”Olen tutustunut opistoon jo vuonna
1988 ollessani siivoustarvikkeiden myyntiedustaja ja sitä
kautta heti tultuani opistoon
tiesin sen olevan oppilaitos,
jossa satunnaisesti oli kokouksia. Tuolloin ei majoitusja lyhytkestoisen koulutuksen
koulutustoiminta ollut vielä
kovin mittavaa, mutta kirkolliskokous oli jo siihen aikaan
opiston tärkein kokous, jonka eteen kaikki tekivät työtä
ja oli kunnia-asia hoitaa sekin
tehtävä erityisen hyvin.
”Minut kutsuttiin tänne
työhön ja tunsin, että tämä on
minun paikkani. Tein työnohjauksia ja terveyskeskuspsykologin työtä, mutta opistosta oli tuleva minun elämäntehtäväni, mistä olen kiitollinen. Työurani on ollut rikas ja olen voinut vaihtaa ja
kokeilla myös muitakin töitä
täällä vuosien varrella”, Eeva-Kaija ynnää. ”Kiinnostavaa on ollut olla mukana

hankkeissa ja projekteissa.
Erityisen upea näköalapaikka
on ollut kirkolliskokoustehtävien hoitaminen”.

Muutokset
opistoelämässä
Aino-Maija kertoo, että opisto on muuttunut paljon ja talo on nykyisin valtavan suuri ja linjoja ja opiskelijoita on
paljon. ”Minulla on sellainen olo, että ei enää olla yhtä perhettä. Tiimiorganisaatio on hajottanut tämän kokonaisuuden ja opettajat keskittyvät vain opettamiseen ja
koko taloa koskevat tehtävät
ovat loppuneet”, toteaa hän.
Eeva-Kaija pukee sen sanoiksi näin: ”Lähden isosta talosta, jossa toimintojen laajuuden vuoksi on jouduttu monia asioita muuttamaan. Väkeä on paljon! On jollain tavalla myös menetetty siinä,
että vaikka tiimiorganisaatio on välttämätön, on se tarkoittanut valtavaa muutosta
myös siinä, että ihmisten väliset etäisyydet työyhteisössä
ovat kasvaneet”.
Aino-Maija toteaa, että ”Tekniikka on kehittynyt
valtavin harppauksin ja hyvä
niin. Muutoksiin ja talon kasvuun liittyen ei enää ole harmiksemme yhteistä opettajien
huonetta, jossa kaikki tapasivat päivittäin toisensa. Nykyään työvälineitä ovat hienot
puhelimet, älytaulut yms. ja
uusi tekniikka on paitsi helpottanut arkea, myös muokannut sitä”.
Maarit kertoo: ”Opisto on
jatkanut kehitystään suuntaan, jota arvostin jo tuolloin
uutena työntekijänä. Opiston
kasvaessa on johto hyvin ottanut huomioon työntekijöiden mielipiteet, pysynyt ke-

hittämistyössään päämäärätietoisena ja tämä on edelleen
se turvallinen työpaikka, jossa henkilökunta viihtyy ja jokainen tuntee olevansa tärkeä
osa kokonaisuutta.”
Vuosien varrella on opistolla ollut monta erilaista rakennus- ja remonttihanketta.
Maarit kertoo, että rakentaminen toi tulleessaan opistolle uusia tuulia, joiden myötä
saatiin kokoustoimintaa kasvatettua. Myös hostel- ja hotellitoiminta on tuonut valtavasti lisää majoittujia ja opiskelijamäärätkin ovat kasvaneet. Siivouksen työtehtävät
ovat laajentuneet erilaisiin
palveluihin: kokoustarvikkeiden viennistä eri tilojen kalustuksiin kulloistenkin asiakkaiden toiveiden mukaan.
Siivouksen väki on saanut
Maaritin mukaan erittäin keskeisesti vaikuttaa kalusteiden
valintoihin, pintamateriaaleihin. Näin työ on ollut mielenkiintoista ja haastavaa sekä ilmapiiri kaikkia kannustava.
”Vaikka ihmiset opistolla vaihtuvat, toivoisin saman
yhteenkuuluvaisuuden tunteen, toistemme töiden arvostamisen ja ystävällisen suhtautumistavan uusia henkilöitä kohta jatkuvan”, tiivistää Maarit.

Monikulttuurisuus –
tervetullut muutos
”Martti Antolaa on meidän
kiittäminen siitä, että maahanmuuttajat ovat täällä opistolla ja että opisto on tänään
niin kansainvälinen ja monikulttuurinen”, vakuuttaa Eeva-Kaija. ”Diakoninen työnäky kuuluu körttiläisyyteen,
siksikin olemme tukemassa
heikoimmassa asemassa olevia. Talossa on myös vuosi-

Entäs nyt, eläkeläiset Aino-Maija, EevaKaija ja Maarit?
”Nyt, kun olen eläkkeellä,
olen hylännyt rannekellon.
Minulla ei ole tarvetta tiukkoihin aikatauluihin. Seinäkello riittää!” kertoo AinoMaija ja jatkaa:” Nautin hitaista ja verkkaisista aamuista. Päivällä käyn muutaman
kerran viikossa kuntosalilla, pilateksessa ja lihaskuntoharjoittelussa. Luen mielelläni kirjoja, matkustelen
ja käyn elokuvissa. Ajattelin
jossain vaiheessa järjestellä
kaappeihin ja laatikoihin kertyneitä matkakuvia, joita on
varmaan satatuhatta! Uusin
hankintani on järjestelmäkamera. Kävin vähän aikaa sitten Virossa ja nyt suunnittelen talvimatkaa. Luen lehtiä
ja huomaan, että edelleen ja
uskollisesti seuraan koulutusuutisia.”
Eeva-Kaija viettää paljon
aikaa lastenlastensa kanssa,
joihin hänellä on erittäin läheiset välit. Yhdessä olo on
yhteistä arkea ja myös toi-

sinaan yhteistä matkailua.
Luottamustehtävät ja vapaaehtoistyö kirkon monikulttuurisuustyöryhmässä ja Merimieskirkon laivakuraattorina ovat eläkeläiselle mieluista tekemistä. Lisäksi Eeva-Kaija on edelleen vapaaehtoistyössä myös maahanmuuttajien parissa. ”Nyt
olen saanut oman laivan, jossa toimin laivakuraattorina.
Laivalla vietän kuukausittain muutaman päivän. Laivakuraattori on laivan henkilökuntaa varten ja heidän
kanssaan risteillessä tehdään
yhdessä työtä seilaamisen arjen puitteissa. Pidän tärkeänä, että laivakuraattorilla on
valmius auttaa myös hengellisissä asioissa.
Kun Eeva-Kaija saapuu
maihin laivalta, ovat ystävät
ja sukulaiset tärkeitä.
Eläkevuosista Maarit puolestaan toivoo terveyttä edelleen ja sitä, että voisin kuntoillen ja iloisesti käydä tuleviin vuosiin.
Hymyillen Maarit kertoo myös, että viettää nyt aikaansa pääasiassa tehden hyviä päätöksiä siitä, kuinka
siivoaa kaapit, pesee ikkunat
ja tekee hyvää ruokaa. ”Ehkä
sitten ensi viikolla toteutankin nämä suunnitelmat”, hän
naurahtaa. Eläkepäiviin kuuluu lisäksi englanninopiskelu ja kuntosalilla ja konserteissa käyminen. Nytkin on
Maaritilla parhaillaan kolme
lippua pöydällä; yksi Turun
konserttisaliin, toinen Helsingin Kansallisoopperaan
ja kolmas Sigyn-salin konserttiin. Maaritia myös työllistää uusi perheenjäsen, joka on 9 viikkoa vanha skotlanninterrieri. Maaritin sanojen mukaan koira pitää kyllä huolen siitä, että puuhaa
riittää. Maaritin tulevaisuudenhaaveisiin liittyy vankasti matkustaminen. ”Se, mihin
suuntaan matkustaisin, vaihtelee päivittäin”, hän kertoo.
Arkkipiispan hiljattain pitämää puhetta siteeraten Eeva-Kaija päättää keskustelun.
”Jumala ei vain käynyt
täällä, vaan että tässä todellisuudessa me elämme ja tässä todellisuudessa me olemme luodut elämään yhdessä”.
Kiitos Aino-Maija, EevaKaija ja Maarit työstä opiston eteen! Kiitos hyvästä
työtoveruudesta ja ystävyydestä. Kiitos siunaavista ja
hyvistä sanoista ja yhteisestä arjesta.
Mukavia ja leppoisia eläkepäiviä ja kaikkea hyvää
tuleviin vuosiin!
Teksti: Jaana Rantala
Kuvat: Janne Peltonen

Janne Peltonen

kymmeniä ollut mm. lukituki-keskus. Toivon, että opisto voisi edelleen olla paikka,
jossa on lupa etsiä ja hakea
omaa paikkaansa tässä maailmassa. Toisaalta tämä on
myös paikka, jossa tuetaan
myös menestyviä ja eteenpäinpyrkiviä”.
”Kristillinen arvopohja on
tärkeä ja siitä ei tule luopua”,
pohtii Eeva-Kaija. Hänen ajatuksiaan lähelle tulee laulu,
jossa sanotaan ”Sillä mitään
ei ole suurempaa, kuin työtä
tehdä ja rakastaa”. Eeva-Kaija jatkaa, että välittäminen on
tärkeää ja työtä ei voi tehdä
muistamatta, että työn kanssa
yhteen kuuluu rukoileminen.
RUKOILE JA TEE TYÖTÄ!
Eeva-Kaija ja Aino-Maija pohtivat, että mikään tekninen vempain tai nettikeskustelu ei milloinkaan korvaa opettajan ja oppilaan välistä vuorovaikutussuhdetta. Opiston valtavasta kasvusta huolimatta on talossa
edelleen oppilaan arvostaminen ja heidän kanssaan kohtaaminen tärkeässä asemassa. Aino-Maija kertoo, että
vielä tänäkin vuonna keväällä opiskelijat ovat sanoneet,
että Turun kristillinen opisto
on hyvä oppilaitos, jossa koko henkilökunta kohtaa opiskelijan ystävänä.
Aino-Maija miettii aikaa,
kun hän tuli taloon. ”Opettajainhuone oli henkilökunnan yhteinen olohuone, jossa vaihdettiin kuulumiset.
Hän muistelee, miten Tiina
Haaksilahti neuvoi tulijaa
kahvinkeitossa: ”Yksi mitta kannulle ja yksi mitta per
kuppi!”

Perusopetus myllerryksessä
Suomalainen yleissivistävä koulutus on
säännöllisin väliajoin muutoksen alla.
Opetussuunnitelmien viimeisin uudistuskierros alkoi muutama vuosi sitten esiopetuksesta ja on edennyt siitä vuosiluokkia ylöspäin ensin alakoulun opetussuunnitelman perusteiden uudistukseen, perusopetuksen yläkoulun uudistukseen ja sitten lukiokoulutuksen uudistukseen. Viimeisenä tässä sarjassa uudistuu aikuisten
perusopetus.
Aikuisten perusopetus on aiemmin
suunnattu suomalaisille, joilla on ollut
kansakoulu- tai kansalaiskoulutausta ja
jotka ovat halunneet täydentää pohjakoulutustaan. Toinen kohderyhmä on ollut ne,
joilla on jäänyt perusopetus kesken syystä tai toisesta. Nykyisin pääosa aikuisten
perusopetuksen opiskelijoista on maahanmuuttajia. Heille perusopetuksen päättötodistuksen suorittaminen on väylä ammatillisiin opintoihin tai lukioon.
Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet muokattiin uusiksi ja
ne valmistuivat vuosi sitten. Sisällöt ja tavoitteet työstettiin asiantuntijatyöryhmissä ja opistolta mukana perustetyöryhmässä oli perusopetusvastaava Tiina Naski.
Perusteet olivat myös julkisesti kommentoitavina. Pitkän työn päätteeksi uudet perusteet astuivat voimaan ja ne oli otettava
käyttöön elokuussa 2016.
Kun uusia perusteita otetaan käyttöön,
pitää oppilaitoksen näiden pohjalta laatia
oma opetussuunnitelmansa ja kirjata siihen se, miten juuri meillä näitä perusteita sovelletaan. Tätä työtä opiston perusopetuksen aineenopettajat ja perusopetusvastaavat tekivät pitkin viime lukuvuotta.
Opetussuunnitelmatyön jalkauttaminen
opettajille vie työaikaa, mutta tuo toisaalta uudet perusteet konkreettisesti lähelle
opetuksen ruohonjuuritasoa.
Uusien aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset
ovat samansuuntaisia kuin oppivelvollisten opetuksessakin. Arvopohjassa korostuu entistä enemmän avoin suhtautuminen
ympäröivään maailmaan ja eettisyys niin
muita ihmisiä kuin elinympäristöä kohtaan. Tietotekniikan rooli korostuu opetuksen välineenä. Tällä halutaan sekä oh-

jata opiskelijoita tietotekniikan käyttöön
että lisätä heidän kiinnostustaan opetusta kohtaan. Tietotekniikka on nähty olennaiseksi osaksi niitä taitoja, joita tarvitaan
työelämässä. Tietotekniset välineet ovat
myös kiinteä osa nykyihmisten elämää ja
ottamalla se opetuksen käyttöön, halutaan
tuoda opetusta lähemmäs opiskelijan arkea ja näin motivoida häntä oppimaan.
Aikuisten perusopetuksen muutokset
ovat olleet muutakin kuin opetussuunnitelman perusteiden muutos. Aikuisten perusopetuksesta on tulossa osa maahanmuuttajien koulutuspolkua alkeiskielitaitotasolta perusopetuksen suorittamiseen,
koska sillä ei enää ole merkitystä kansatai kansalaiskoulupohjalta ponnistavien lisäkoulutuksena.
Maahanmuuttajien kieli- ja perusopetuspolkua on opetus- ja kulttuuriministeriössä valmisteltu useita vuosia ja sen voimaan astumista on odotettu muutama vuosi. Ministeriön kiireiden vuoksi se on viivästynyt. Odotukset oppilaitoskentällä olivat suuret, tai ainakin toiveikkaat. Nyt oli
tulossa selkeä ja toimiva ratkaisu aikuisten, heikolla koulupohjalla eteenpäin pyrkivien maahanmuuttajien koulutukseen.
Koulutetut ja nopeasti etenevät aikuiset
maahanmuuttajat kulkevat usein koulutuspolkuaan aivan toista kautta, pääosin
työvoimahallinnon järjestämien kielikoulutusten kautta.
Elokuussa kansanopistokenttä sai kylmän suihkun niskaansa. Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus ei toteudukaan
siinä laajuudessa, josta oli jo työryhmätasolla sovittu. Koulutuspolku luku- ja kirjoitustaidottomasta perusopetuksen päättötodistukseen kestää käytännössä noin
neljä vuotta. Kun suhteuttaa tämän suomalaisen perusopetuksen erittäin laajaan
sisältöön ja tiukkoihin arviointikriteereihin, ei yhtälö kuulosta helpolta, edes mahdolliselta.
Punakynä rajasi myös vuosittain suoritettavien kurssien määrää niin, että on
vaikeaa luoda järkevän tuntuista kokonaisuutta opiskelijoille. Kurssimäärän rajaamisessa ei olekaan taustalla pedagogiset
syyt, vaan valtiontalouden säästöt. Se, mitä kursseja aikuisten perusopetuksessa pi-

täisi suorittaa, ei ole vielä tiedossa. Nykyinen tuntijakoasetus ei toimi uudessa mallissa ja uusi perustetyöryhmä onkin juuri aloittamassa työtä tuntijaon uudistamiseksi. Myös opetussuunnitelman perusteet
uudistetaan. Vuosi niitä jo ehdittiinkin valmistella opistolla ja toinen vuosi käyttää.
Tuntijaon ja opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen uusi haaste on perusopetuksen alkuvaiheen ja päättövaiheen yhdistäminen sellaisella tavalla, että se palvelee opiskelijaa, hänen oppimistaan ja etenemistään. Oppilaitoksen pitäisi myös pystyä järkevällä tavalla hyödyntämään resurssejaan, kuten tiloja ja henkilökuntaa.
Uudistuksen myötä myös aikuisten perusopetuksen rahoitus muuttuu. Enää ei
rahoitus tule opiskelijavuosista, vaan suoritetuista kursseista. Tarkoituksena on valtiontalouden säästöjen lisäksi luoda mallia, jossa opiskelija voi aloittaa opintonsa myös kesken lukuvuoden. Nythän oppilaitosten sisäänottoa on pitkälti rajoittanut syksyn laskentapäivä, joka on kivettänyt opiskelijoiden sisäänoton oppilaitoksiin. Joustavuudessa on varmasti hyviä
puolia. Mutta sen haittana voidaan nähdä
myös ryhmäytymisen merkityksen väheneminen ja todennäköisesti lisääntyvä ohjauksen tarve.
Opiston osalta uudistus otetaan käyttöön elokuusta 2017 alkaen. Vielä emme tiedä tuntijakoa, uusia opetussuunnitelman perusteita eikä sitä, miltä opiskelijoiden ja opettajien lukuvuosi tule näyttämään. Nyt ollaan konkreettisesti tilanteessa, että palikat ovat ilmassa eikä ole tietoa,
mihin ne laskeutuvat. Voimme tietysti arvailla ja valmistautua eri vaihtoehtoihin.
Opiston perusopetuksella ja maahanmuuttajakoulutuksella on pitkä tausta,
vuosikymmeniä. Nämä ovat olennainen
osa opistoa ja niillä on suuri paikallinen
merkitys ihmisille, jotka niitä tarvitsevat.
Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin selviytyä ja tehdä se minkä voimme niillä palikoilla, jotka saamme.
Hanna Nurmi
koulutusvastaava
yleissivistävä yksikkö
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Opistossa tapahtuu

kuvat: Janne Peltonen

Lastenohjaajaopiskelijat rakensivat seikkailuratoja.

Herännäisseurat

Vapaan sivistystyön linjavastaavat järjestivät opiskelijoilleen leikkimielisen iltapäivän,
jossa päästiin mm. pystyttämään A4-torneja.

Tervetuloa hiljentymään, veisaamaan,
virkistymään ja tapaamaan tuttuja!
• su 6.11. klo 16

Hyvä wanhan ajan joulu
23.–27.12.2016

• su 13.11. klo 16

Joulunviettoa parhain suomalaisin perintein! Vietä unohtumaton
joulu levollisessa ja leppoisassa
ilmapiirissä.

• ma 14.11. klo 19
• to 17.11. klo 18

Joulunvieton hinta on 400 € (sisältää ohjelman, täysihoidon ja kuljetukset).
Joulunvietossa mukana:
Marjaana Talosen perhe,
Marketta Kärpijoki, Kerttu Vihantola,
Jaana ja Tapani Rantalan perhe,
Lea ja Henry Rantanen

Innostu

• su 20.11. klo 10
• ke 23.11. klo 18
• su 4.12. klo 16
Tänä lukuvuonna opiston sählyturnaus pelattiin jo syyslukukaudella. Oikeus
tiedelinja murskasi finaalissa perusopetuksen joukkueen lukemin 5–0.
Kuvassa henkilökunnan porukka on juuri saanut pallon Peva-linjan maaliin.

TKO?

– www.turunkristillinenopisto.fi –

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

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

Kurssit kevät 2017
• Ryhmän ohjaamisen peruskoulutus 2017
17.–20.1., 13.–14.2., 30.–31.3., 27.–28.4.,
29.–30.5., 22.–23.8., 25.–26.9., 30.–31.10.,
28.–29.11.
• 18.–20.1. ja 20.–22.3. Kirkon koulutuskeskuksen Maailmanlaaja kirkko
• Viittomien jatkokurssi 4.–5.2.
• Harmonisen laulun talvikurssi 10.–12.2.
• Sadutus ja tarinat 3.–5.3.
• Suntioiden kevätpäivät 6.–7.3.
• Perkkakurssi 6.–7.3.
• Viittomien alkeiskurssi 18.–19.3.
• Lasten ja nuorten musiikkikurssi 24.–26.3.
• Kirkon ulkomaantyön opintokokonaisuuden
perusjakso 7.–9.4.
• Sukupuoli ja seksuaalisuus kasvatustyössä
Ensimmäinen lähijakso 24.–25.4.2017
Toinen lähijakso 9.–10.10.2017.

Viestejä Turun
kristillisestä
opistosta

• Lasten kesäkurssi 5.–9.6.

marraskuu 2016

Päätoimittaja:
Toimituskunta:
		
Ulkoasu ja taitto:
Paino:
		

• to 15.12. klo 18

Tuomiokirkkoseurakunnan
kokoussali, Eerikinkatu 3,
kahvit klo 15.30 alkaen
Raisio, seurakuntatalo,
Kirkkoherrankuja 2
Iiriksenpäiväseurat, Varissuon
kirkko, kahvit klo 18.30 alkaen
Opiston seurat, kahvila,
kahvit klo 17.30 alkaen
Naantali, messu, lounas ja
seurat seurakuntakeskuksessa
Auran srk-talo, kahvit klo
17.30 alkaen
Tuomiokirkkoseurakunnan
kokoussali, Eerikinkatu 3,
kahvit klo 15.30 alkaen
Opiston jouluseurat

• Kalligrafia-päivät 9.–11.6.

Tapani Rantala
Hanna Nurmi, Janne Peltonen,
Jaana Rantala, Laura Tikkanen
Janne Peltonen
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