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Toiminnallisesti oppien ammattiin

Henna Ojala ja Tuomas Koisti-
nen opiskelevat molemmat toista 
vuotta lapsi- ja perhetyön perustut-
kintoa. Lapsi- ja perhetyön perus-
tutkinto on humanistiseen ja kasva-
tusalaan kuuluva toisen asteen tut-
kinto. Tutkinto antaa kelpoisuu-
den toimia päiväkodin työntekijä-
nä, lastenohjaajana seurakunnassa, 
avoimessa varhaiskasvatustoimin-
nassa, iltapäivätoiminnan ohjaaja-
na sekä perhepäivähoitajana. Hen-
naa kiinnostaa tulevaisuudessa eri-
tyisesti perheiden parissa työsken-
tely ja matalan kynnyksen lasten-
suojelu. Tuomas haaveilee lasten-
kodissa työskentelystä ja tahtoisi-
kin mahdollisesti jatkaa opintoja 
sosionomin opintojen parissa.

Opiskelu muokkaa 
ajatusmaailmaa
Opinnot koostuvat lähiopetukses-
ta ja työssäoppimista. Työssäoppi-
misia on eri toimintaympäristöissä, 
päiväkodissa, seurakunnassa, per-
hepäivähoidossa ja aamu-ja ilta-
päivätoiminnassa. Lähiopetuksessa 
asioita opitaan toiminnallisesti eri 
oppiaineiden tunneilla. 

– Oppitunneilla oppii konkreetti-
sia juttuja ja miten toimitaan eri ti-
lanteissa, sanoo Tuomas. Henna jat-
kaa – Ohjaamista eri muodoissa har-
joitellaan lähes kaikkien oppiainei-

den tunneilla. Esimerkiksi ilmaisu-
taidon tunneilla toinen ryhmä teki 
vaikkapa kolmevuotiaille toiminta-
hetken ja toisen ryhmän piti selvit-
tää kirjallisuudesta ja netistä, miten 
tämän ikäinen lapsi toimii ja sai leik-
kiä olevansa sen ikäinen lapsi vede-
tyssä tuokiossa. Tällaisten ohjaamis-
ten kautta oppii hyvin yhdistämään 
käytäntöä ja teoriatietoa. On hienoa 
nähdä, miten opiskelu muokkaa aja-
tusmaailmaa ja ammatillisuutta.

Ryhmätyöstä  
oppii paljon
Eri oppiaineiden tehtävät ovat yleen-
sä ryhmätehtäviä. Hennan mielestä 
ryhmätehtävät ohjaavat hyvin myös 
tulevaan ammattiin, jossa lähes ko-
ko toiminta perustuu erilaisissa ryh-
missä toimimiselle. Hänen mieles-
tään ryhmätehtävissä opitaan otta-
maan vastuuta ja jakamaan vastuu-
ta. – Välillä voi olla haastavaa aika-
taulutuksessa, kun on vaikkapa vii-
si ryhmätehtävää eri ihmisten kans-
sa, sillä suurin osa ryhmätöistä teh-
dään tuntien ulkopuolella, hän lisää. 
Tuomaksen mielestä ryhmätyöt tuo-
vat uusia ajatuksia ja on mielenkiin-
toista kuulla, miten eri ihmiset käsit-
tävät saman asian. – Haasteita toki 
joskus on, jos kaikki eivät lähde täy-
sillä mukaan tehtävään tai joku on 
paljon poissa.  Joskus myös ajatus-

Lapsi- ja perhetyön perustutkinnon lähiopetuksen 
kursseilla opitaan paljon toiminnallisesti yhdistäen 
luontevasti teoriatietoa ja käytännön tekemistä. 
Opinnot valmentavat ammatissa tarvittaviin eri työ-
elämän taitoihin. 

maailmat eivät kohtaa. Toisaalta täl-
laiset haastavat tilanteet ovat myös 
hyvä harjoitus, miten kaikista asiois-
ta pystytään keskustelemaan ja sopi-
maan yhteisesti, kertoo Tuomas.

Ympäristöpäivän teko 
kurssitehtävänä
Luonto- ja ympäristökasvatus 
-kurssin tehtävänä Henna ja Tuo-
mas suunnittelivat ja toteuttivat ym-
päristöpäivään seikkailuliikunta-ai-
heisen työpajan. He tekivät kak-
si päättelyä ja yhteistyötä vaativaa 
köysitehtävää, hämähäkin verkon 
ja pommin purun. Kurssitehtäväs-
sä jokainen ryhmä sai tehtäväkseen 
suunnitella erityyppisiä ympäristö-
aiheisia työpajoja. Tehtävän tavoit-
teena oli oppia ison tapahtuman jär-
jestämiseen liittyviä taitoja ja oppia 
tekemään mm. turvallisuussuunni-
telma tapahtumalle. Ympäristöpäi-
vässä oli paljon erilaista toimintaa, 
mm. askarreltiin vaahteran lehdis-
tä, haravoitiin ympäristöä, kisattiin 
luontovisassa ja tutkittiin läheisen 
lammen vesiliskoja. Opistolla on 
vuoden mittaan erilaisia teemapäi-
viä, jolloin eri ryhmät voivat tutus-
tua toisiinsa ja oppia uusia asioita.  

Hyvät valmiudet 
työelämään
Henna ja Tuomas suosittelevat mo-
lemmat lapsi- ja perhetyönperustut-
kintoa. – Opiskelu on monipuolista 
ja keskitytään pelkästään lapsiin ja 
nuoriin, jolloin pystyy syventymään 
kunnolla asioihin, sanoo Henna. 

Tuomaksen mielestä opiskelua antaa 
hyvät valmiudet työelämään ja tä-
mä tutkinto on arvostettu työmark-
kinoilla. 

Keväällä 2018 on vii-
meinen mahdollisuus 
lähteä suorittamaan 
työelämän suuresti ar-
vostamaa Lapsi- ja per-
hetyön perustutkintoa. 

Hakuaika koulutukseen 
päättyy 15.1.2018. 

Tutkintorakenne uudistuu 
1.8.2018. Uusi tutkinto 
on nimeltään Kasvatus- ja 
ohjausalan perustutkinto, 
jossa yhtenä suuntautu-
misvaihtoehtona on Var-
haiskasvatuksen ja perhe-
toiminnan osaamisala.

Henna Ojalan ja Tuomas Koistisen  
mielestä tekemällä oppii parhaiten lasten
ohjaajan ammatissa vaadittavia taitoja.

Ympäristöpäivässä löydettiin vesiliskoja läheisestä lammesta.

Hämähäkinverkkotehtävän suorituksessa tarvittiin taituruutta ja ongelmanratkaisu
kykyä.

Pommin purussa keskellä oleva kahvakuula liikkui vain yhteistyön ja  
päättelykyvyn voimalla.

 Teksti: Niina Heikkilä
Kuvat: Janne Peltonen



Tämä lause on kirjoitettu-
na rippikouluaikana saama-
ni ensimmäisen Raamattuni 
takakannelle.

”Autuas ei valita” -sa-
nonta syntyi 70-luvun lo-
pulla riparilla, jossa olin 
isosena tai kuten Pohjan-
maalla tavataan sanoa: 
isoona. Kuka lauseen kek-
si ja mistä se nousi, se on 
muistikuvissani hämärää. 
Sen muistan, että lause eli 
riparilla vahvasti, sen lei-
rin yhteishenki oli mai-
nio. Siellä ei valitettu vaan 
iloittiin yhdessäolosta, ol-
tiin siinä mielessä autuai-
ta. ”Autuas ei valita” oli 

meidän juttu, se ei auennut 
muille eikä ollut tarkoitus-
kaan. Arvelen, että monilla 
ripareilla syntyy  edelleen-
kin tällaisia hyvin ominta-
keisia leiriläisiä yhdistäviä 
lentäviä lauseita.

”Autuas ei valita”. Lause 
rupesi mietityttämään. It-
selleni autuas-sana tuo mie-
leen yliluonnollisen onnel-
lisen oloisen ihmisen. Ih-
misen, joka on kokenut jo-
tain niin suurta ja täydel-
listä, että hänen ei todella-
kaan tarvitse valittaa. Ja-
lat irti maasta ja sädekehä 
pään päällä. Nykykieles-
sä autuas-sana on harvinai-

nen. Uskoisin satunnaisen 
kyselyn esimerkiksi Turun 
kauppatorin kulmilla tuotta-
van lähinnä hämmennystä. 
Autuas? Joku voi kyllä olla 
autuaallisen tietämätön kai-
kesta. Tällainen kanssakul-
kija lienee sellainen, joka 
sulkee silmänsä ja korvan-
sa ympärillä olevalta todel-
lisuudelta, etenkin sen vaa-
timuksilta ja hädältä. ”Joka 
tietoa lisää, se tuskaa lisää” 
-tyyliin. Nykyisen tietotul-
van aikana lienee välillä hy-
vä ollakin aika ajoin autu-
aallisen tietämätön.

Hengellisessä merkityk-
sessä autuas sanan kantaja 

tai siihen edes jossain mie-
lessä pyrkivä ei kulje laput 
silmillä. Ei myös jää sivus-
ta seuraajaksi. Raamatusta 
itselleni autuas-sanasta nou-
see ensimmäisenä mieleen 
Jeesuksen autuaaksi julistus 
(Matt.5. 1–10). Jeesus opet-
taa autuuden askeleita, kun 
hän määrittelee autuaiksi 
vaikkapa hengessä köyhät, 
murheelliset, kärsivälliset, 
toisia ihmisiä armahtavat, 
puhdassydämiset, rauhante-
kijät. 

Itsestäänhän se Jee-
sus näissä sanoissa syvim-
millään puhuu.  Hänestä 
voi sanoa: hän oli jo maan 

päällä autuas. Autuas, jo-
ka ei valittanut vaan välit-
ti. Hän ei sulkenut silmiään 
vaan toimi. Hän ei kulke-
nut haavemaailmoissa, ja-
lat irti maankamaralta. Ih-
misten, syntisten, apua tar-
vitsevien rinnalla ja jou-
kossa hän kulki. Siksi Jee-
sus on autuuden asiassa esi-
kuvamme. Vielä enemmän, 
hän on meidän autuutemme 
ainut toivo.

Jeesus, Vapahtajamme. Si-
nä itse opetit meille esimer-
killäsi askeleita autuuteen.

Kristus, anna anteeksi 
pikkusieluisuutemme. An-

na mieleemme avaruutta ja 
armollisuutta.

Vapahtaja, olet meille 
esikuva miten toimia tois-
ten ihmisten hyväksi. An-
na meille voimaa olla ra-
kentamassa rauhaa lähipii-
riimme, kotiimme, koului-
hin, työpaikoille, ystäviem-
me keskuuteen.

Hanna HellaAro
sairaalapastori

Esteettömyys
Turun Seudun Vammaisjärjestöt pitivät syyskuussa semi-
naarin ja juhlan Turun kristillisen opiston tiloissa. Tilaisuus liittyi 
Suomi 100 -juhlavuoteen. Seminaari käsitteli vammaista ihmis-
tä itsenäisenä toimijana itsenäisessä Suomessa. Juhlapuhujana oli 
eduskunnan puhemies Maria Lohela.

Opisto sai osallistujilta kiitosta esteettömyydestään. Kehuja 
saivat tilojen helpon saavutettavuuden lisäksi suuren auditorion 
uusittu äänentoisto ja induktiosilmukka. 

Esteettömyys merkitsee laajasti määriteltynä kaikkien yhden-
vertaista oikeutta hyvään elinympäristöön. Esteettömyys on koko-
naisuus, joka tarkoittaa kaikkien mahdollisimman hyvin sujuvaa 
osallistumista työntekoon, harrastuksiin, kulttuuriin ja opiskeluun. 
Kysymys on myös paljosta muusta kuin vain tilojen valmiuksista.

Esteettömyyden ulottuvuuksia ovat lisäksi mm. sosiaalinen 
ja asenteellinen esteettömyys, opetuksen ja ohjauksen pedagogi-
nen esteettömyys ja työssäoppimisen esteettömyys.

Esteettömyyden edistämistä on hyvä pohtia kaikilla opistom-
me linjoilla. Viittomakielen ohjauksen ja Kommunikaation moni-
muotoisuuden opinnoissa se on jopa keskeinen lähtökohta.

Opistomme arkea ovat opetuksen henkilökohtaistaminen ja 
yksilölliset opintopolut. Opiskelijan vahvuudet ja tuen tarpeet 
pyritään tunnistamaan.

Kansanopisto itsessään on esteiden poistaja. Se silloittaa tie-
tä jatko-opiskeluun, se tarjoaa kieli- ja kotoutumiskoulutusta, se 
auttaa löytämään omia vahvuuksia ja antaa mahdollisuuden kas-
vaa ihmisenä. Monelle se on myös tie ammattiin ja työhön es-
teettömyyden hyväksi.

Turun kristillinen opisto pitää jo nimessään sisällään vah-
van esteiden poistajan, yhteyden vuosituhantiseen vapautusliik-
keeseen.

Autuas ei valita!

Pääkirjoitus

Palstan nimi tulee UkkoPaavon 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
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Opistolle on ilmestynyt oransseja, 
vaaleansinisiä, violetteja ja mustia 
pieniä virsikirjoja. Siionin virret on 
uusittu ja valmiina käyttöön. Herät-
täjä-Yhdistyksen suururakka kes-
ti vajaaat kymmenen vuotta. Aiem-
masta laitoksesta on karsittu käyt-
tämättömimmät, joitakin virsiä on 
lyhennetty ja yhdistelty, kieltä on 
muokattu ymmärrettävämmäksi, 
säveliä on jonkin verran uudistettu. 
Mukaan on otettu uusia virsiä, uu-
sia sanoituksia ja uusia säveliä.

Vielä 1980-luvun alussa jokai-
nen oppitunti Turun kristillisessä 
opistossa alkoi Siionin virrellä. Ny-
kyään virsiä on mahdollisuus vei-
sata ja opetella aamuhartauksissa ja 
seuroissa. 

Mikä sitten on muuttunut uuden 
kirjan myötä? 

Raudaskylän opiston rehto-
ri Jukka Hautala on kirjoittanut 
uudistusprosessia valaisevan kir-
jan ”Veisuun vuoksi”. Hän tote-
aa, että Siionin virsille on ollut ja 
on yhä tyypillistä Kristus-keskei-
nen puhe ja rukous. Virret ovat ikä-

vöivän ihmisen puhetta Kristuksel-
le. Nyt valmistuneessa kokoelmas-
sa on vahvistettu näkökulmaa, jo-
ka puhuu aiempaa enemmän per-
heestä, lähimmäisyydestä, luonnos-
ta, yhteiskunnallisesta murroksesta, 
epävarmuudesta ja oikeudenmukai-
suudesta.

Yksi keskeinen henkilö uudistus-
prosessissa on ollut Jaakko Löyt-
ty, aluesihteeri ja armoitettu muu-
sikko, joka kutsuu itseään veisuu-
pölkyksi. Jaakko oli opistolla pi-
tämässä virsiseminaaria syyskuus-
sa. Kävimme seminaarissa uusittuja 
virsiä läpi yhdessä veisaten ja kes-
kustellen.

Uusia Siionin virsiä on kuvat-
tu siten, että niissä näkyy herännäi-
syyden avara ja avartunut uskontul-
kinta. Herättäjä-Yhdistyksen tule-
vaisuusasiakirjassa Körtti2020 sa-
noitetaan herännäisyyden arvopoh-
jaa käsitteillä toivo, rakkaus ja ar-
mollisuus. Herännäisyyden perus-
tehtävä on rohkaista ja tukea ihmi-
siä elämään kristittyinä. Tätä tar-
koitusta palvelevat myös uudet ja 

uudistetut virret.
Siionin virsien ensimmäinen pai-

nos myytiin nopeasti loppuun. Nyt 
on ilmestynyt seuraava, jossa väri-
en kirjoa on entisestäänkin lisätty. 
Virsiä voidaan veisata myös pinkis-
sä ja vihreässä.

Virret voivat olla uusia ja kuiten-
kin aika kaukaa historiasta nouse-
via. Esimerkkinä mainitsen virren 
98, jonka sanat ovat peräisin lähe-
tystyön pioneeri Martti Rautasel-
ta Namibiasta. Hän on kirjoittanut 
virren vuonna 1921 ndongan kielel-
lä. Kaija Pispa on tehnyt kauniin 
käännöksen ja Sakari Löytty säve-
len. Virren toinen säkeistö:

”Oi Isä, Jumalani,  
voi rakkautesi 
pois häätää kiusaajani, 
ne tehdä heikoiksi. 
Taas ystävyyden majaan  
luoksesi piiloudun,
 ja sinuun, Puolustajaan,  
kuin lapsi takerrun.”

Tapani Rantala

Virrestä voimaa



pot vuorosanat, ja näin lap-
set huomaamattaan puhui-
vat espanjaa. Taas kerran tu-
li todettua, että lapset rakas-
tavat, kun heille luetaan sa-
tuja maasta ja kielestä riip-
pumatta. 

Luonnossa oppien
Välillä asioita opiskeltiin 
luonnossa ja ulkona. Lap-
set olivat innoissaan mu-
kana kaikessa tekemisessä. 
Esimerkiksi lehmän jätösten 
talikoimisesta oikein kiljut-
tiin,  kuka pääsee ensimmäi-
senä. Kaikki pääsivät tali-
koimaan ja kärrättiin pellon-
laitaan kaksi komeaa kotti-
kärryllistä sitä itseään! Aa-
silla ratsastaminen oli myös 
osa arkea. 

Kasvatuskumppanuus oli 
vahvasti mukana. Aika har-
voin näki äidin tai isän räp-
läävän kännykkää tullessaan 
lasta hakemaan. Se hetki py-
hitettiin lapselle ja opettaji-
en kanssa jutusteluun. Ai-
kuiset myös lähtivät hyvin 
yhteisiin juttuihin mukaan, 
esimerkiksi monen lapsen 
vanhemmat kävivät päivä-
kodissa esittelemässä am-
mattiviikolla omaa ammat-

tiaan. Pizzapäivänä useim-
pien vanhemmat tulivat mu-
kaan, kun käveltiin kaupun-
gille pizzeriaan, jossa lapset 
saivat itse tehdä pizzat.

Kv-vaihto avartaa 
maailmankuvaa 
Sain arvokasta kokemus-
ta erilaisesta kulttuurista ja 
kulttuurien kohtaamises-
ta lasten maailmassa. Yllä-
tyin positiivisesti, että us-
kalsin lähteä yksin viideksi 
viikoksi täysin tuntematto-
maan maailmaan ja selvisin 
siitä hienosti. Oli ihanaa tu-
tustua erilaisiin lapsiin, hei-
dän vanhempiin ja päiväko-
din iloiseen henkilökuntaan. 
Sain paljon erilaisia ideoi-
ta toteuttaa asioita, ja mikä 
tärkeintä, sain hyvän muis-
tutuksen, että lasten täytyy 
saada olla lapsia, ja heidän 
luovuuttaan pitää kehittää 
ja antaa sille tilaa. Jokainen 
lapsi on arvokas. 

Olen kiitollinen Turun 
kristilliselle opistolle tästä 
upeasta mahdollisuudesta, 
KIITOS!

Teksti ja kuvat: Mia Aalto

Jenna-Julia
Jenna-Julia opiskelee lääketieteen linjalla. Heidän 
ryhmässään on hyvä yhteishenki, jolloin pystyy saa-
maan apua muilta. Vuoden aikana hän haluaisi ym-
märtää asioita syvällisemmin, jotta osaisi pääsyko-
keessa asiat paremmin. 
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Tein osan koulunkäynnin-
ohjaajan ammattitutkinnon 
työssäoppimisesta kansain-
välisessä päiväkodissa,  La 
Casita De Martin, Fuengiro-
la. Päiväkotialueen keskel-
lä on maatila, josta löytyy 
pellon ja kasvimaiden lisäk-
si lehmä, sika, vuohi, kilpi-
konnia, pupuja, kanoja, rii-
kinkukkoja ja aasi. Eläimiin 
tutustuminen ja niiden hoita-
minen on osa päiväkodin ar-
kea. Lapsia opetetaan kun-
nioittamaan eläimiä ja huo-
lehtimaan niistä. Englantia 
opiskellaan päivittäin.

Pienelläkin kieli-
taidolla pärjää
Olin Planeta-luokassa, jo-
ka oli 5-vuotiaiden ryhmä. 
Opettaja puhui pääasiassa 
lapsille espanjaa, mutta on-
neksi hän puhui myös hy-
vin englantia, muuten oli-
sin ollut pulassa. Alkutilan-
ne espanjan suhteen oli, että 
osasin tervehdykset, laskea 
20:een, viikonpäivät, kuu-
kaudet ja muutaman sanon-
nan. Viiden viikon aikana 
pikkuhiljaa aloin ymmärtää 
sanan sieltä ja toisen täältä. 
Tärkeintä oli, että sain itse-
ni ymmärretyksi ja asiat tu-
li hoidettua.

Päivä lähti käyntiin niin, 
että klo 9 alkaen lapsia al-

koi valumaan luokkaan ja 
ensimmäinen puoli tuntia 
oli vapaata eväiden syömis-
tä ja leikkiä. Meinasin lentää 
selälleni, kun näin mitä lap-
silla oli eväänä: pullaa, kak-
kua, keksiä, vanukkaita jne. 
Onneksi jollain oli sentään 
hedelmiäkin. Toivottavasti 
olivat syöneet kotona puu-
roa ja leipää.

Luovuus on  
kasvattajan  
voimavara

Aamupäivän tunnit oli-
vat normaalia esikoululai-
sen elämää kirjainten opet-
telun ja viikonpäivien, kuu-
kausien ja vuodenaikojen 
opetteluineen. Opetus kesti 
noin kolme tuntia. Opettaja 
käytti hienosti kaikkea luo-
vaa tekemistä oppimisen tu-
kena. Hän oli erittäin huu-
morintajuinen ja heittäytyi 
ihan täysillä kaikkeen teke-
miseen. Minua nauratti, kun 
seurasin hänen ilmeitään 
ja eleitään. Miten niin kau-
nis nainen saikin itsensä tui-
man merirosvon näköisek-
si pelkillä ilmeillä ja eleil-
lä. Opettaja luki tuttuja satu-
ja espanjaksi, ja käytti käsi-
nukkeja apuna. Joku lapsista 
sai olla iso paha susi ja joku 
Punahilkka. Heillä oli hel-

Lastenohjaajaksi, viitto-
makielen ohjaajaksi ja 
koulunkäynninohjaajaksi 
opiskelevilla on mahdol-
lisuus hakea Erasmus+ 
liikkuvuusapurahaa tut-
kintoon kuuluvan työssä-
oppimisen suorittamiseen 
kv-työssäoppimispai-
koissa. Vaihdon kesto on 
yleensä noin kuusi viik-
koa. Hakuaika kv-paik-
koihin on kaksi kertaa 
vuodessa ja siitä tiedote-
taan erikseen opiskelija-
ryhmille.  

Mia Aalto koulunkäynni-
nohjaajaksi opiskelevien 
ryhmästä oli työssäoppi-
massa keväällä 2017 Es-
panjassa Fuengirolassa. 
Alla hänen tervehdyksen-
sä Espanjasta.  

KÄYTÄVÄN KUULUMISET
Miten opiskelut ovat lähteneet käyntiin ja  
mitä odotat opiskeluilta?

Yhteisrahoitettu 
Euroopan unionin 
Erasmus+ -ohjelmasta

Aram 
Aram opiskelee maahanmuuttajataustaisille tarkoi-
tetussa lapsi- ja perhetyön perustutkinnon valmista-
vassa koulutuksessa. Hän on juuri tullut työssäoppi-
misesta päiväkodista. Hän viihtyi siellä hyvin ja tah-
toisi valmistumisen jälkeen päiväkotiin töihin.

Halimo
Halimo opiskelee peruskoululinjalla. Peruskoulun jäl-
keen hän haluaisi työskennellä koulussa avustajana. 
Hänen mukaansa opisto on paras koulu: hyvät opet-
tajat, ruoka maukasta ja tilat ovat siistejä.

Miisa
Miisa opiskelee lapsi- ja perhetyön perustutkinnon 
valmistavassa koulutuksessa ensimmäistä vuotta. 
Hänen mielestään opistolla on hyvä henki ja rento 
meininki. Hän odottaa opiskeluiltaan paljon mielui-
sia keskusteluja eri aiheista ja erilaisia ratkaisumal-
leja työelämään.

Teksti: Niina Heikkilä, kuvat: Janne Peltonen

HOLA!
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Opistossa tapahtuu

Linjatäräyksessä uudet opiskelijat esittäytyivät toisilleen erilaisten esitys
ten avulla. Viittomakielen ohjaajaopiskelijat opettivat viittomaan laulun ja 
lääketieteelliseen suuntaavia opintoja suorittavat olivat tehneet hauskoja 
videoita.

Opiston jokavuotisessa sählyturnauksessa riitti vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Kovatasoisen turnauksen 
finaalissa oikeustieteen linja voitti lastenohjaaja-opiskelijat niukasti maalein 2-1.
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Eduskunnan puhemies Maria Lohela (oikealla) vieraili 
syyskuussa opistolla juhlapuhujana Turun Seudun 
Vammaisjärjestöjen (TSV) seminaarissa. Hänen vie
ressään TSV:n pj Paula Kukkonen.
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Suntiot vierailivat Turun tuomiokirkossa ja kävivät opintomatkalla Tukholmassa tutustumassa Ruotsin moni
muotoiseen ja mielenkiintoiseen hautausmaakulttuuriin mm. Metsähautausmaalla.

Yhteensä 707 opiskelijaa 48 eri maasta aloitti syksyllä opistolla uuden koulutuksen tai jatkoi opintojaan.  
Nuorin opiskelija oli 15-vuotias ja vanhin oli 62 v.

Ammatillisessa koulutuksessa 
valtakunnallisesti puhutaan yhä 
enemmän ja yhä kiivaammin n 
koulutuksen reformista. Siitä hal-
lituksen kärkihankkeesta joka on 
Suomen suurin koulutuksen uu-
distus vuosikymmeniin. Tai siis 
koulutuksen mullistus. Sitä on 
tämän vuoden aikana ennakoi-
tu, ihmetelty, kauhisteltu ja odo-
tettu. Nyt se tulee; vuoden vaih-
teen jälkeen teemme kaiken toi-
sin. Vai teemmekö?

Osaaminen, opiskelijalähtöi-
syys, joustavuus, valinnaisuus, 
henkilökohtaisuus, työelämäläh-
töisyys. Ainakin  näillä sanoilla 
Opetushallitus mainostaa refor-
mia. Niiden sanojen takana on 
paljon jo tehtyä työtä. Sillä juu-
ri näihin haasteisiin olemme am-
matillisessa koulutuksessa pyr-
kineet vastaamaan jo vuosia. 
Olemme henkilökohtaistaneet 
opiskelijoille mahdollisimman 
joustavia ja nopeita koulutusrat-
kaisuja työelämän tarpeet huomi-
oiden. Olemme venyneet tuotta-
maan kaikki tarvittavat asiakirjat 
ja allekirjoitukset, jotta opiskeli-
jat saavat todistuksensa aikanaan. 
Olemme koonneet työelämäryh-
miä, toimikuntia, verkostoja, ke-
ränneet palautteita ja muuttaneet 
toimintaa niiden suuntaan. Olem-
me olleet asiakaslähtöisiä, opis-
kelijalähtöisiä, työelämälähtöi-
siä. Mikä siis muuttuu? 

Ainakin byrokratia. Saamme 
valtakunnalliset rekisterit ja tie-
dot koottuna yhteen paikkaan. 
Moni asia tulee vielä helpottu-
maan tulevaisuudessa, näin meil-
le kerrotaan. Tosin tässä vaihees-
sa työtä tehdään myös tietoteknii-
kan ja opiskelijarekisterien puo-
lella suurella kiireellä ja paineil-
la. Itse emme voi vaikuttaa kovin 
paljoa. Tavoitteena on, että emme 
joutuisi kahden järjestelmän louk-
kuun tammikuussa, vaan kaikki 
olisi oikeasti valmiina 1.1.2018. 
Jos vain Opetushallitus on.

Uutuutena on ennen kaikkea 
se, että kahdesta laista tulee yk-
si eli nuoret ja aikuiset koulut-
tautuvat saman lain alla. Nuorten 
koulutuskäytäntöjä tulee aikuisil-
le ja aikuisten käytäntöjä nuoril-
le. Moni mutka siis suoristuu tai 
ainakin rinnakkaiset polut yhty-
vät yhdeksi tieksi.

Koko tutkintojärjestelmän ra-
kenne uudistetaan, kaikki tut-
kinnon perusteet muutetaan, tut-
kintoja vähennetään, päällekkäi-
syyksiä poistetaan. Myös koulu-
tusalat poistetaan. Kuulostaa hy-
vältä, mutta pelkona on, että hy-
vin toimivat tutkinnot muuttuvat-
kin liian hajanaisiksi, toimimat-
tomiksi tai tutkinnoiksi, jotka ei-
vät enää johda työelämään. Tut-
kintoja uudistavien työryhmi-
en tehtävänä ei ole ollut kelpoi-
suuksien pohtiminen eli se, mi-
hin työtehtäviin uusien tutkinto-

jen ns. osaamisalat pätevöittävät. 
Niistä päättävät sitten muut ta-
hot. Sitten nähdään miten työelä-
mä tutkintoja arvottaa, mihin pä-
tevyyksiin ne oikeuttavat. Näin 
meille on kerrottu.

Onko nyt kuitenkin unohdettu 
se paljon puhuttu työelämälähtöi-
syys? Meneekö meidän työltä poh-
ja pois jos työelämä ei ota näitä 
uusia osaamisaloja ilolla vastaan? 
Tiedämmekö  mihin koulutamme 
nuoria ja aikuisia ensi vuonna? To-
siasia on, että kukaan ei tiedä.

Olemme tehneet jo tähän men-
nessä valtavasti työtä uudistuksen 
eteen. Olemme ennakoineet, val-
mistautuneet pohtineet tulevai-
suutta säästöjen näkökulmasta ja 
yrittäneet arvailla työelämän ja tu-
levien opiskelijoiden ajatuksia ja 
toiveita. 

Muutos jännittää, tuo epävar-
muutta, pelottaa. Suuret muutokset 
ovat vaativia vallankin, kun ope-
tushallitus kertoo että reformi on 
välttämätön kahdesta syystä: työ-
elämä edellyttää uudenlaista osaa-
mista ja rahaa koulutukseen on en-
tistä vähemmän. 

Opetuksen järjestäjien on siis 
entistä vähemmällä rahalla teh-
tävä entistä joustavampaa, moni-
puolisempaa, työelämälähtöisem-
pää koulutusta, jossa opiskelija voi 
valita milloin aloittaa koulutuksen, 
kuinka pitkään opiskelee, miten 
osoittaa osaamisensa ja mitä halu-
aa valita opintotarjottimelta.

Ministeriöstä painotetaan, et-
tä nuorta tai aikuista ei saa jät-
tää yksin oppimaan. Opiskeli-
jaa tulee ohjata sekä oppilaitok-
sessa että työelämässä. Sitä em-
me vielä tiedä, miten tämä kaikki 
tehdään vähemmillä resursseilla. 
Ohjaus on oikeaa työtä, ei sivu-
toimista puuhastelua.

Miten tässä eteenpäin? Muutos 
on tosiasia. Iso muutos on myös 
mahdollisuus, sen täytyy olla 
myös sitä. Pitää siis innostua re-
formista, muuten ei jaksa. Opis-
tolla on mahdollisuus toimia yh-
dessä, ratkaista ongelmat yhdes-
sä ja löytää myös ne uudistuksen 
helmet, jotka tuntuvat olevan täs-
sä vaiheessa vielä kiven alla. Em-
me ole kuitenkaan yksin. Kaikki 
muutkin ammatillisen koulutuk-
sen järjestäjät ovat samassa ti-
lanteessa. Pulmat on jaettavis-
sa. Ammattitutkintoyksikkö kävi 
keväällä vetäytymispäivänä Eu-
rajoen kristillisellä opistolla ja-
kamassa ajatuksia työstä ja tu-
levaisuudesta heikäläisten kans-
sa. Oli valaisevaa. Saimme hyviä 
käytännön ideoita pienestä opis-
tosta, ja vertaistukea. Sillä jaksaa 
eteenpäin, kohti uusia tutkintoja 
edelleen opiskelijan parasta aja-
tellen, kuten aina ennenkin.

Marjaana Talonen 
Koulutusvastaava, 

ammattitutkintoyksikkö

InnostuTKO  
koulutusreformista?
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– Suomeen tultuani aloin 
tehdä omaa musiikkia ja 
joku tuli kysymään, olen-
ko koskaan huomannut, et-
tä lauluissani on Siionin 
virsien teemoja. Kun me-
nin parikymppisenä seuroi-
hin, huomasin että nämähän 
ovat minulle tuttuja. Olin 
kuullut niitä lapsuudessani 
Ambomaalla, Namibiassa, 
Löytty kertoo.

Löytty on syntynyt Suo-
messa helmikuussa 1955 ja 
jo saman vuoden lokakuus-
sa hänen perheensä muut-
ti ensin Englantiin kieltä 
opiskelemaan, sitten Kap-
kaupunkiin ja sieltä Nami-
biaan. Löytty vietti suuren 
osan lapsuudestaan, 12 en-
simmäistä vuotta, Nami-
biassa, missä hänen van-
hempansa Seppo ja Kirs-
ti Löytty toimivat Suomen 
Lähetysseuran lähetystyön-
tekijöinä. Ensimmäinen 

työkausi siellä kesti viisi 
vuotta. Sitten perhe palasi 
pariksi vuodeksi Suomeen, 
mutta suuntasi sen jälkeen 
vielä Etelä-Namibiaan. 
Koulua Jaakko kävi Swa-
kopmundin suomalaises-
sa koulussa. Se oli Atlantin 
valtameren rannalla sijait-
seva sisäoppilaitos, jossa 
oli parikymmentä suoma-
laista lasta. Kaikissa vaat-
teissa sukkia myöten oli ni-
mikirjaimet, etteivät ne me-
nisi pyykkituvassa sekaisin.

Kirkossa veisattiin am-
bovirsikirjoja, joihin oli 
käännetty eurooppalaisia 
virsiä. Suomen kirkkovir-
sikirjassa on alle 50 Siio-
nin virttä, ambovirsikirjas-
sa niitä on paljon enemmän.

Löytty on sittemmin itse-
kin huomannut, että hänen 
omat laulunsa ovat hengel-
tään hyvin samankaltaisia 
kuin Siionin virret.

– Herännäisyys on histo-
riassa tunnettu mustiin pu-
keutumisesta ja vakavuu-
desta. Vanhempi väki var-
masti vielä muistaa sen an-
karuuden. Se myllerrys mi-
kä suomalaisessakin yh-
teiskunnassa kävi 1960- ja 
1970-luvuilla, jätti kuiten-
kin jälkensä myös herän-
näisyyteen: ruvettiin koros-
tamaan armollisuutta ja su-
vaitsevaisuutta, Löytty ker-
too.

– Mielenkiintoista kyllä 
evankelisuus, joka alkuaan 
tunnettiin avarana liikkee-
nä, vaihtoi tavallaan roo-
lia herännäisyyden kanssa. 
Nythän ne tuskin pystyvät 
naispappeutta nielemään.

Löytyn mukaan avartu-
minen ja suvaitsevaisuuden 
kasvaminen on kuitenkin 
osaltaan myös paluuta liik-
keen juurille: – Menneillä 
vuosisadoilla tämä oli ta-

lonpoikaisliike, puutteen ja 
köyhyyden läsnäolo pakot-
ti ihmiset suvaitsemaan toi-
siaan. Körttiväki jopa rik-
koi lakia keräämällä köy-
himmille rahaa. Alkuperäi-
nen körttiläinen henki, lä-
himmäisenä olon velvoit-
tavuus, on löytynyt nyt uu-
delleen, Löytty pohtii.

1980-luvulla Löytty lähti 
perheineen tekemään lähe-
tystyötä Senegaliin. Siellä 
hän kehitti myös jumalan-
palvelusmusiikkia ja toi-
mitti virsikirjaa paikallisil-
la kielillä. – Tein yhteistyö-
tä paikallisten työtoverei-
den kanssa. Tavoitteena oli 
luoda kansansävelmien kal-
taista musiikkia, afrikkalai-
sista sävelmistä kumpuavia 
virsiä.

2000-luvun alussa Löyt-
ty palasi Suomeen ja ryhtyi 
Herättäjä-yhdistyksen alue-
sihteeriksi.

– Kierrän ympäri Suo-
mea ja opetan Siionin vir-
siä, Löytty luonnehtii ny-
kyistä työtään. – Ensi ke-
väänä olen jäämässä eläk-
keelle.

Elämänsä avainkoke-
mukseksi Löytty nime-
ää sen järkytyksen, jonka 
Apartheid-politiikan näke-
minen elävässä elämässä 
aiheutti: – Olin pieni poi-
ka ja istuin isäni kyydissä 
Namibian pääkaupungissa 
Windhoekissa, ja näin au-
ton ikkunasta, kun valkoi-
nen mies löi nyrkillä mus-
tan miehen katuun. Emme 
voineet kuin jatkaa liiken-
teen virrassa, vaikka sen 
nähdessäni tiesin, että tämä 
on väärin. Kirkkokin opetti, 
että kaikki ovat tasa-arvoi-
sia, Löytty muistelee.

– Martin Luther Kingistä 
tuli sittemmin minulle vah-
va esikuva. Hänen taiste-

lutahtonsa ja pasifisminsa, 
oikeuksien puolesta taiste-
leminen passiivisen vasta-
rinnan keinoin teki minuun 
syvän vaikutuksen, Löytty 
kertoo.

Löytty on huolestunut il-
mapiirin tiukentumisesta 
Suomessa: – Miksi sanoi-
tamme vihaa, mikä tai kuka 
antaa luvan suvaitsematto-
muuteen? Toisaalta täytyy 
muistaa, että on aina ole-
massa myös toivon näkö-
kulma: on rohkeita ihmisiä, 
jotka ottavat maahanmuut-
tajat avoimin mielin vas-
taan.

Teksti ja kuvat:  
Mika Lamminpää

6

Virsien virrassa:  
Jaakko Löytty

Monille herännäisille  
Siionin virret ovat tuttuja  
kotiseuroista: jo isoäiti  
veisasi niitä. Jaakko Löytty 
löysi tiensä Siionin virsien 
pariin vähän eri tavalla.
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Opiston rakentaja

Varatuomari Rastimo teki vuosi-
kymmeniä kestäneen uran Turun ja 
Kaarinan seurakuntayhtymän laki-
miehenä ja hallintojohtajana. Hän 
huolehti yhtymän hallinnosta, hä-
nen kädenjälkensä näkyy aivan eri-
tyisesti rakennuttamistoiminnas-
sa. Seurakuntien käyttöön raken-
nutettiin hänen johdollaan mm. Py-
hän Ristin siunauskappeli, Henri-
kin kirkko ja seurakuntatalo, Hir-
vensalon kirkko ja Pallivahan kirk-
ko. Hänen vaikutuspiirinsä ulottui 
huomattavasti yhtymää laajemmal-
le. Rastimo kuuluu Turun merkittä-
vimpien rakennuttajien joukkoon.

Kun 1960-luvulla kävi selväksi, 
että Turun kristillisen opiston tilat 
Sirkkalankadulla olivat tulleet tien-
sä päähän, opiston johtokunnas-
sa toiminut Urpo Rastimo onnistui 
hankkimaan opistolle tontin Lin-
nasmäen kupeesta Turun Räntämä-
estä. Tontti saatiin omistajilta hyvin 
edullisesti, melkein lahjoituksena.

Silloinen rehtori Mauno Män-
tymaa oli jo pitkään nähnyt uusi-
en tilojen tarpeen välttämättömänä 
opiston kehittämisen kannalta ja oli 
vahvasti uusien tilojen rakentami-
sen kannalla.

Urpo Rastimo nostaa Helsingis-
sä rakennusliikettä johtaneen Pau-
li Lehden keskeisimmäksi vaikutta-
jaksi ja toimijaksi, kun uutta opis-
toa rakennettiin. Lehti oli opiskellut 
opistossa 40-luvun lopulla ja kiin-
nittynyt sydämeltään opiston ystä-
väksi. Rehtori ja johtokunta kävivät 
tiukkoja lainaneuvotteluja. Raha oli 
kiven takana. – Pauli toimi talou-
den takuumiehenä. Hän ei tehnyt it-
sestään numeroa, mutta jos apua tai 
taloudellista tukea tarvittiin, Paulil-

ta sitä aina saatiin.
– Pauli Lehdelle voisi nime-

tä jonkin salin täällä, koska hänel-
lä oli ratkaiseva merkitys sille, että 
tämä talo saatiin rakennettua, Ras-
timo sanoo.

Opiston arkkitehdiksi valikoitui 
arkkitehti Pekka Pitkänen, jonka 
toimiston kanssa Rastimo oli teh-
nyt hyvää yhteistyötä mm. Pyhän 
Ristin kappelin, Pallivahan kirkon 
ja Hirvensalon kirkon suunnittelun 
ja rakentamisen yhteydessä. Rasti-
mo kiittää Pitkäsen ohella erityises-
ti toimiston arkkitehtien Ilpo Rau-
nion ja Ola Laihon osuutta. – Uu-
si opistorakennus valmistuessaan 
vuonna 1973 oli komea, todellinen 
kansanopistojen lippulaiva, Rasti-
mo toteaa.

Rastimo pitää hienona saavutuk-
sena, että Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon päättävä elin, kirkol-
liskokous, rupesi kokoontumaan 
uudella opistolla. Se alleviivasi si-
tä, että opistosta oli vuosikymme-
nien mittaan kehittynyt merkittävä 
kirkollisen toiminnan keskus. 

Ensin kirkolliskokous kokoon-
tui juhlasalissa. 1990-luvulla alus-
sa valmistui suuri auditorio, jo-
ka rakennettiin kirkolliskokouksen 
mittojen mukaan. Tuolloin rehtori-
na oli Martti Antola, jonka idea-
rikkautta ja toimeliaisuutta Rastimo 
muistaa hyvällä.

Urpo Rastimo vietti vaimon-
sa Riitan kanssa kesällä ja syksyl-
lä 2017 muutamia viikkoja putkire-
monttipakolaisena opistolla.

Mika Lamminpää ja  
Tapani Rantala

Kun Urpo Rastimo saapuu opiston ruokasaliin tapaa-
miseemme, tekee mieli kohentaa ryhtiä. Edessä on 
jykevä mies, luja kädenpuristus ja tutkiva katse. Mie-
hestä näkee, että hän tottunut ilmaisemaan itsensä 
selvästi, hän on tottunut päättämään ja vaikuttamaan.
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L I N N A S M Ä K I
Kokoushotelli

Kokoushotelli

www.linnasmaki.fi

KOKOUS- JA MAJOITUS - 
PALVELUA TURUSSA
Turun kristillisen opiston yhteydessä 
ympärivuotisesti toimiva Linnasmäki tar-
joaa erinomaiset kokous- ja juhlapalvelut 
rauhallisella, luonnonkauniilla ja histo-
riallisella paikalla, vain nelisen kilometriä 
keskustasta.

Tiesittehän, että toimivat kokous palvelut 
ovat onnistumisen edellytys. Kun peruspa-
ketti on kunnossa, kaikki voivat keskittyä 
tärkeimpään – itse kokoukseen. Me teem-
me kaikkemme, että tilaisuutenne onnistuu 
yli odotusten. On kyseessä sitten kongres-
si, kokous, koulutus tilaisuus tai perhejuh-
la – Linnasmäki tarjoaa aina viihtyisät ja 
tarkoituksenmukaiset tilat ja monipuoliset 
palvelut niin pienille kuin suurille ryhmille.

Tervetuloa!

Lustokatu 7, 20380 Turku  
puh. 02 4123 500 

kokouspalvelut@linnasmaki.fi
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• la 4.11. klo 16 Eerikinkatu 3, pyhäinpäivä-
seurat, kahvit klo 15.30 alkaen

• to 16.11. klo 18 Opiston seurat
• ma 20.11. klo 19 Jarinpäiväseurat, 

Varissuon kirkko
• su 3.12. klo 12 Varissuon kirkko 20 vuotta, mu-

kana arkkipiispa emeritus John 
Vikström, Varissuon Veisaajat

• su 10.12. klo 16 Eerikinkatu 3
• to 14.12. klo 18 Opiston jouluseurat,  

glögitarjoilu ennen seuroja
• su 7.1.18 klo 16 Seurat Eerikinkatu 3, Seurakun-

tien toimitalo, kahvit klo 15.30 
alkaen

• to 18.1.18 klo 18 Opiston seurat
• su 4.2.18 klo 16 Seurat Eerikinkatu 3, Seurakun-

tien toimitalo, kahvit klo 15.30 
alkaen

• ma 12.2.18 klo 19 Elmanpäiväseurat Varissuon kir-
kolla, Kousankatu 6, kahvit klo 
18.30 alkaen 

• to 15.2.18 klo 18 Opiston seurat
• su 4.3.18 klo 16 Seurat Eerikinkatu 3, Seurakun-

tien toimitalo, kahvit klo 15.30 
alkaen

• su 18.3.18  Kevätopistolaispäivä, messu 
Maarian kirkossa, lounas ja seu-
rat opistolla klo 13

• su 8.4.18 klo 16 Seurat Eerikinkatu 3, Seurakun-
tien toimitalo, kahvit klo 15.30 
alkaen

• to 19.4.18 klo 18 Opiston seurat
• ma 23.4.18 klo 19 Yrjönpäiväseurat Varissuon kir-

kolla, Kousankatu 6, kahvit klo 
18.30 alkaen

• su 6.5.18 klo 16 Seurat Eerikinkatu 3, Seurakun-
tien toimitalo, kahvit klo 15.30 
alkaen 

• ma 14.5.18 klo 16 Tuulanpäiväseurat, Varissuon 
kirkolla, Kousankatu 6, kahvit 
klo 18.30 alkaen

• to 24.5.18 klo 18 Opiston kevätseurat

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

Herännäisseurat

• Rippikoulutyön koulutuspäivä 13.11.2017 
• Työkaluja web designerille osa VII: Ammatti-

mainen kuvankäsittely – Adobe Lightroom 
17.–18.11.2017

• Omat juuret tarinoiksi -koulutus 18.–19.11.2017
• Hengellisten tukiviittomien kurssi 20.–21.11.2017
• Rukoileminen on niitty - luovat menetelmät  

rukouksen tukena 1.–3.12.2017
• Hyvä wanhan ajan joulu 23.–27.12.2017
• Ilo irti Vasusta -koulutus lastenohjaajille 

5.1. & 11.5.2018
• Diakonian ajankohtaispäivä 26.1.2018
• Maailman rytmit -kurssi 27.–28.1.2018
• Virsiä vierailta mailta 29.–30.1.2018
• Deep Talk -koulutus 30.–31.1. ja 26.–27.4.2018
• Viittomien jatkokurssi 3.–4.2.2018
• Laulupiirtämisen kielikylpypäivä 9.2.2018
• Mahdollistava kirkko -raamattutyöskentely-

materiaalikoulutus 9.–10.2. & 20.4.2018
• Sukella tarinaan -arkikurssi 12.–13.2.2018
• Harmonisen laulun kurssi 9.–11.3.2018
• Muskaripolulta kuorotielle – koulutuspäivät pien-

ten laulajien ohjaajille 23.–24.3.2018
• Sukella tarinaan -viikonloppukurssi  

7.–8.4.2018
• Kirkkohistorian peruskurssi 9.–10.4.2018
• Hengellisen ohjauksen päivä 11.4.2018
• Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluihin  

18.–19.4. & 25.9.2018
• Suntion sijaisen peruskurssi 21.–22.4.2018
• Sukupuoli ja seksuaalisuus  

23.–24.4. & 7.–9.10.2018

Kurssitiedot internetosoitteessa www.tk-opisto.fi. 
Lisätiedot ja ilmoittautumiset: 
Terhi Lehtovaara, p. 0400 597 787 
Helena Stenman, p. 040 7104 483 
kurssipalvelut@tk-opisto.fi

Kurssit 2017–18

Lustokatu 7, 20380 TURKU
puh. 02 4123 500, info@tk-opisto.fi

www.tk-opisto.fi

Kursseja web designerille
Vuonna 2018 tulemme tarjoamaan useita lyhyt-
kursseja, joissa perehdytään erilaisiin web desig-
nerin työssä käytettäviin ohjelmistoihin (esim. 
Adoben Lightroom, Photoshop, Premiere Pro). 

Tarkemmat tiedot näistä lyhytkursseista löydät 
osoitteesta www.turunkristillinenopisto.fi.

Kevätopistolaispäivä 
sunnuntaina 18.3.2018
Messu Maarian kirkossa klo 10.  
Lounas ja seurat opistolla.

Kasvatus- ja ohjausalan  
perustutkinto
Lapsi- ja perhetyön perustutkinto
Viittomakielisen ohjauksen 
perustutkinto
Koulunkäynnin ja aamu- ja  
iltapäivä toiminnan ohjauksen  
ammattitutkinto 
Seurakuntatyön ja hautaus-
palvelualan ammattitutkinto
Web designer 
Kauppatieteet
Psykologia ja kasvatustiede
Oikeustiede 
Lääketieteelliseen  
suuntaavat opinnot
Kommunikaation  
monimuotoisuus
10-luokka 
Maahanmuuttajien  
suomen kielen alkeisopinnot
Maahanmuuttajien  
suomen kielen jatko-opinnot
Perusopetus
Luku- ja kirjoitustaidon opinnot

Innostu TKO?
– www.turunkristillinenopisto.fi –

Opiston jouluseurat 
torstaina 14.12.
Jouluseurat klo 18. Ennen seuroja glögitarjoilu.

Joulunviettoa parhain suomalaisin perin-
tein! Turun kristillinen opisto tarjoaa Sinulle 
unohtumattoman joulun herkullisten joulu-
pöytien äärellä, levollisessa ja leppoisassa 
ilmapiirissä.  
Joulun aikana tutustutaan 100-vuotiaan 
Suomen jouluperinteisiin yhdessä tehden ja 
kokien. Ohjelmassa mm. vierailut joulurau-
han julistukseen, Tuomiokirkon jouluhartau-
teen, hautausmaalle, erilaisia joulutyö pajoja 
ja alustuksia, joulumusisointia ja mahdol-
lisuus osallistua jouluiseen miniretriittiin. 
Jouluohjelmassa muistellaan myös yhdessä 
Suomen satavuotista historiaa. Jokainen voi 
osallistua toimintoihin oman jaksamisensa 
mukaisesti. 
Osallistujille järjestetään tulo- ja lähtöpäivänä 
tarvittaessa maksuton kuljetus linja-auto- tai 
rautatie asemalta. 

Tulopäivän ohjelma 23.12.2017:
• klo 14 alkaen mahdollisuus majoittautua, 

tulokahvit tarjolla,  
jouluaskartelupajat aukeavat

• klo 17 päivällinen
• klo 18 yhteinen joulunaloitus- ja tutustu-

mistilaisuus
27.12.2017 joulun vietto päättyy  
yhteiseen ehtoolliseen n. klo 10.
Joulunvietossa mukana Eeva-Kaija Lemme-
tyinen ja Hanna Boateng & Kerttu Vihantola.
Täysihoitohinta 1hh 420 €,  
2hh 400 €.
Ilmoittautuminen 6.12. mennessä kurssipal-
velut@tk-opisto.fi tai puhelimitse, 040 710 
4483 (Helena Stenman), 0400 597 787 (Terhi 
Lehtovaara) tai 02 4123 500 (keskus).

23.–27.12.2017
Hyvä wanhan ajan joulu


