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Kymppiluokalle voivat hakea perusopetuksen päättötodistuksen
vuonna 2018 tai 2017 saaneet.
Voit hakea kymppiluokalle, vaikka
olisit saanut opiskelupaikan ammatillisesta koulutuksesta tai lukiosta. Linjalle on sähköinen haku 22.5.–24.7.2018 osoitteessa
www.opintopolku.fi.
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Kympiltä eväitä
tulevaisuuteen
Kansanopistossa opiskelijat pääsevät osallistumaan monenlaiseen
puuhaan. Jasper Salonen (vas.), Ann-Sophie Hotanen ja Nader
Favakehi poseerasivat opiston koulutusesitettä varten syksyllä 2017.

Kympillä saa vuoden aikaa miettiä jatko-opintoja ja
se antaa mahdollisuuden korottaa perusopetuksen
arvosanoja. Uudessa oppimisympäristössä on mahdollisuus muutokseen. Vuoden aikana opitaan aikuisoppilaitoksessa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta,
parannetaan opiskelutaitoja sekä jokaista opiskelijaa tuetaan ja ohjataan henkilökohtaisesti.
Nader Favakehi haki kymppiluokalle, koska keskiarvo ei vielä riittänyt lukioon. Vuoden aikana hänellä on noussut monet arvosanat
jopa kaksi numeroa.
– Kymppiluokalla on hyviä mahdollisuuksia parantaa arvosanoja.

Kaikissa aineissa on mahdollisuus
tehdä uusintakoe, jos ensimmäinen
koe ei ole onnistunut, Nader kertoo.
Hän haluaisi jatkaa lukion kautta
liikunnanopettajaksi. Jasper Salonen pitää parhaana kymppiluokassa, että saa vuoden lisää miettimis-

Minja Heikkilä opiskelee kolmatta vuotta lapsi- ja perhetyön perustutkinnossa ja on ollut tyytyväinen alavalintaansa. Hänen mielestään koulutus on monipuolinen ja laaja ja siitä saa paljon eväitä työelämään. Ennen näitä opintoja hän opiskeli opiston kymppiluokalla. Minjan mukaan kymppiluokalla on hyvät opettajat, jotka
oikeasti haluavat auttaa jokaista yksilöllisesti. Opiskelumotivaatio
pysyy myös korkealla, kun ryhmässä on hyvä yhteishenki.

aikaa, mikä ala oikeasti kiinnostaa
itseään. Hänellä on suunnitelmissa
hakea opiskelemaan logistiikkaa ja
samalla suorittaa kaksoistutkinto.

Peruskoulun kertausta
Kymppiluokalla opiskellaan päiväopiskeluna perusopetuksen yhteisiä oppiaineita: äidinkieltä ja kirjallisuutta, ruotsia, englantia, matematiikkaa, opinto-ohjausta, tietoja viestintätekniikkaa, katsomustietoa, terveystietoa, biologiaa, maantietoa, fysiikkaa, kemiaa, historiaa
ja yhteiskuntaoppia. Kolmen viikon
TET-jakso tukee alan valintaa. Vuoden aikana kerrataan 7. – 9. -luokkien asioita ja siellä on mahdollisuus
korottaa perusopetuksen arvosanoja. Kymppiluokalta saa kuusi lisäpistettä yhteishakuun, kun suorittaa
koko lisäopetuksen oppimäärän eli
1100 tuntia.
– Opiskelu on kurssimuotoista ja joka viikko on erilainen lukujärjestys. Opiskeltavaa on sopivasti, vaikka välillä koulupäivät ovatkin pitkiä. Opistolla on myös yhteisiä, kaikkien ryhmien välisiä tapahtumia, kuten sählyturnaus, kansainvälisyyspäivä ja erilaiset juhlat,
kertoo Nader.

henkilökohtaisia keskusteluja opinnoista. Opettajilla on enemmän aikaa jutella kaikkien kanssa kuin
peruskoulussa. Opiskelu on paljon
vapaampaa kuin peruskoulussa. Itse on vastuussa enemmän omista opinnoistaan, Nader sanoo. Jasperin mukaan opisto on viihtyisä
ja monikulttuurinen kouluympäristö, missä voi oppia paljon erilaisista
kulttuureista ja ihmisistä. Nader kehuu lisäksi, että opistolla on parhaat
kouluruoat, mitkä hän tietää.

Hyvä oppimisilmapiiri
Sari Kivilahti-Mäkelä on ollut
jo kymmenen vuoden ajan kymppiluokan ryhmänvastaavana. Hänen mielestään kymppiluokka antaa opiskelijalle uuden mahdolli-

suuden uudessa oppimisympäristössä, jossa on mahdollista muuttaa
peruskoulun tapoja ja arvosanoja.
Eräällä tavalla opiskelija voi aloittaa puhtaalta pöydältä ilman vanhoja rooleja ja tapoja. Sari on läsnä ja helposti saavutettavissa opiskelijoille ja hän kannustaa opiskelijoita positiivisesti eteenpäin. Hyvällä ryhmähengellä pystyy pitämään leppoisan ja motivoidun oppimisilmapiirin.
– Nuorten kanssa on mukava
työskennellä. Yritän jatkuvasti keksiä erilaisia keinoja, miten saisin
opiskelijoita paremmin motivoitua.
On hienoa huomata, miten vuoden
aikana monilla opiskelijoilla jatkosuunnitelma on selkiytynyt ja todistus on parantunut, sanoo Sari.

Yksilöllistä ohjausta
Jokaisen opiskelijan opinnot henkilökohtaistetaan. – Ryhmänvastaava Sari käy jokaisen meidän kanssa

Opistolla on lukuvuoden aikana monenlaisia yhteisöllisiä tapahtumia, kuten
sählyturnaus, kansainvälisyyspäivä ja kykykisa.

Janne Peltonen

Pääkirjoitus
Oma paikka
Marianpäivänä vietettiin opistolaispäivää. Mukana oli joukko 60 vuotta sitten opistossa opiskelleita. Yksi heistä totesi, että opistovuosi oli hänelle elämän tärkein ja mukavin vuosi. Kurssitovereiden ilmeistä saattoi päätellä, että hän ei ollut ainoa näin ajatteleva
tuossa ystäväjoukossa.
Elämässä voi yllättäenkin jostain opiskelujaksosta
tulla käänteentekevä. Jokin opiskeluala voi ruveta tuntumaan aivan erityiseltä ja omalta. Jokin oivallus saattaa antaa suunnan eteenpäin. Joistakin opiskeluystävistä voi tulla merkittäviä elämän matkakumppaneita.
Edelleen opiskeluaika Turun kristillisessä opistossa voi
olla tärkeä ja käänteentekevä. Se voi antaa ammatin tai
se voi antaa hyvät valmiudet jatko-opiskeluihin. Se voi
antaa hyviä ystäviä. Se voi tarjota eväitä omalle uskolle
ja vakaumukselle.
Omaa paikkaa saattaa joutua etsimään pitkäänkin ja
yhä uudelleen. Moni saattaa opiskella elämänsä aikana
useita ammatteja. Työelämä tuntuu olevan jatkuvassa
myllerryksessä, tehtäviä lakkautetaan ja uusia avataan.
Turun kristillisen opiston yksi tärkeä viesti on se,
että jokaista tarvitaan, jokainen on arvokas ja jokaiselle
löytyy ennemmin tai myöhemmin oma paikka ja oma
elämänpolku. Opistovuosi ja opistovuodet ovat tärkeä
etappi tuolla polulla.
Tapani Rantala
rehtori

Varhaiskasvatuksen ammattilaiset
Alkuvuoden aikana Turun kaupunki
järjesti opistolla lähes koko kaupungin varhaiskasvatushenkilöstön tavoittaneen koulutuspäivien sarjan aiheesta Varhaiskasvatuksen pedagoginen dokumentointi. Vaikka itselläni
ei ollut mahdollisuutta osallistua itse
koulutuksiin, avasi osallistujien kohtaaminen opiston käytäville poikkeuksellisen ikkunan pohtia opiston pitkän ja ansiokkaan varhaiskasvatusalan
koulutustyön vaiheita sekä merkitystä. Koulutukseen osallistujien kautta
konkretisoitui se, miten suuri joukko
esimerkiksi Turun kaupungin varhaiskasvatuksen työntekijöistä on opiston kautta ammattiinsa valmistuneita.
Osa viime vuonna valmistuneita, työelämästä jo paikkansa löytäneitä uusia ammattilaisia, osa jo lähes kahdenkymmenen vuoden työuran rakentaneita osaajia. Kaikkien osalta havainto antoi aiheen kokea ylpeyttä ja iloa
vuosien työstä ammatillisen koulutuksen ja sen kehittämisen parissa.
Koulutuspäivien havainnot kuvaavat
varsin hyvin opiston varhaiskasvatusalan koulutuksen tilannetta, asemaa ja
kehityspolkua. Lastenohjaajien koulutus on kuulunut opiston koulutustoiminnan ytimeen jo vuosikymmenien
ajan. Koulutuksen ensivaiheissa las-

Pikottaen

tenohjaajakoulutus oli laajuudeltaan
nykytilanteeseen verrattuna varsin pienimuotoista ja palveli selkeästi seurakuntien päiväkerhotoiminnan tarpeita.
Johdonmukaisesti koulutusta kuitenkin kehitettiin yhä monipuolisemmin
ja kokonaisvaltaisemmin varhaiskasvatuksen koulutukseksi. Koulutus saavutti aseman ammatillisena koulutuksena ja tutkintona. Vuosien ajan koulutuksen ja tutkinnon asema varhaiskasvatuksen kentällä sai kuitenkin osakseen väheksyntää ja epäilyä. Opistolla oli silti selkeänä tavoitteena tehdä
lastenohjaajista koko varhaiskasvatuksen kentällä arvostettuja ammattilaisia ja osaamiseltaan edelläkävijöitä.
Eija Rausmaan johdolla tehdyn sinnikkään ja pitkäjänteisen työn tuloksena
2000-luvulle tultaessa Lapsi- ja perhetyön tutkinnon suorittaneet lastenohjaajat olivatkin kysyttyjä ja arvostettuja varhaiskasvatuksen osaajia kaikissa
varhaiskasvatuksen työympäristöissä
ja tämä polku on vuosi vuodelta vain
vahvistunut.
Opiston lastenohjaajakoulutuksessa ammattitaidon kärkenä on aina ollut vahva varhaiskasvatuksen pedagoginen osaaminen. Onkin hienoa ja
palkitsevaa nähdä, että tämä näkemys
varhaiskasvatuksen merkityksestä ja

tulevaisuudesta on nyt löydettävissä
myös lähes kaikista valtakunnallisista
varhaiskasvatuksen kehittämislinjauksista. Sekä vuonna 2016 valmistuneet
valtakunnalliset Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, että nyt lausuntokierroksella oleva Varhaiskasvatuslain
luonnos vastaavat hyvin pitkälti niitä
sisällöllisiä ja laadullisia kehittämistavoitteita, joiden eteen opiston koulutus- ja kehittämistoiminta ovat tehneet
työtä jo vuosikymmeniä. Samalla Lapsi- ja perhetyön tutkinto on tunnustettu
erinäisissä selvityksissä erinomaisen
laadukkaaksi alan ammatilliseksi perustaksi ja tutkinto onkin toiminut pohjana myös uuden Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon ja sen Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisalan kehittämiselle. Kyseinen tutkinto
ja osaamisala tulevatkin olemaan polku tulevaisuuden lastenohjaajille. Nyt
onkin varsin kiitollista nauttia pitkän ja
ansiokkaan työn tuloksista. Kiitos tästä
polusta kaikille vuosien aikana valmistuneille lastenohjaajille, tällä hetkellä
opiskeleville tuleville lastenohjaajille
sekä ennakoiden jo myös tuleville lastenohjaajaopiskelijoille.
Krister Rantala
ammatillisten perustutkintojen
koulutuspäällikkö

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.

Riittävän täydellinen
”Citius, altius, fortius.
Nopeammin, korkeammalle, voimakkaammin.” Tämä
tuttu olympialiikkeen motto
siivitti urheilijoita suorituksissaan helmikuussa EteläKorean talviolympialaisissa.
Innokkaana penkkiurheilijana seurasin kotisohvalta käsin urheilijoita tavoittelemassa hyviä suorituksia ja
sijoituksia. Iloitsin onnistuneiden ja murehdin yhdessä pettyneiden urheilijoiden
kanssa.
Huippu-urheilijoilta on
totuttu odottamaan venymistä, mutta tuo venymisen
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vaade on tänä päivänä levinnyt myös huippu-urheilun ulkopuolelle – työelämään, vapaa-aikaan, kouluun. Pitäisi pystyä entistä
tehokkaampaan, tuottavampaan ja nopeampaan suoritukseen, pitäisi osata reagoida nopeasti, ennakoida
ja tehdä hyviä valintoja entistä nuorempana.
Omalta työpöydältäni
löytyy aina useita tehtävälistoja. Listoja, jotka helpottavat minua muistamaan kaikki sille päivälle tai viikolle
tehtäväksi tarkoitetut työt.
On päivän pakolliset tehtä-

vät -lista, päivän toivottavasti ehdin hoitaa nämäkin
tehtävät -lista, yritän ehtiä
nämä tehtävät tällä viikolla -lista sekä nämä tehtävät
hoidan sitten kun ehdin -lista. Suoritettujen työtehtävien osalta on palkitsevaa vetää listalta yli asiat, jotka on
hoidettu.
Tänä päivänä minulle tarjoillaan monien medioiden
kautta erilaisia viiden tai
kymmenen kohdan -listoja.
Listoja, joiden avulla elämästäni pitäisi tulla parempaa tai helpompaa vai onko tavoitteena sittenkin en-

tistä tehokkaampi elämä.
Voin lukea lehdistä ja internetistä vinkkejä siihen, miten muutamalla järkevällä toiminnolla saan työpäivästäni entistä tehokkaamman. Toinen lehti taas valottaa sitä, miten seuraavien viiden vinkin avulla
toivun vapaa-aikana parhaiten töistä. Seuraava lehti julkaisee erilaisia kymmenen kohdan listoja matkalla erilaisiin tavoitteisiin;
tavoite voi olla parempi
kunto, siistimpi koti, kauniimpi puutarha. On tehtävä, on suoritettava, on oltava skarppina töissä, vapaal-

la ja jopa lomallakin ja jo
nuoresta pitäen.
Vai onko? Tässä pyörityksessä edellytetään taitoa
erottaa ympäröivistä vaatimuksista ja listoista ne, jotka ovat välttämättömiä ja
ne, jotka ovat turhia. On tärkeää osata pysähtyä välillä
miettimään, mikä riittää ja
mitkä ovat omat rajani.
Körttiläinen nuorisotyö
lanseerasi muutama vuosi sitten kasvatustyölleen
omat, olympialiikkeen legendaarisista lauseista poikkeavat, mottonsa: ”Sinä rii-

tät. Sinä kelpaat. Sinä et ole
yksin.” Nämä nuorisotyön
iskulauseet ovat pysäyttäneet monet aikuisetkin, minutkin. Niiden sanoma on
armollinen meille jokaiselle. Yksi tärkeä kyky elämässä on osata olla armollinen
sekä itselleen että toisille.
Siinä riittää elinikäistä tehtävää. En tiedä, voisiko matkaa tämän elinikäisen tehtävän parissa kiteyttää paremmin kuin toteamalla: Sinä
riität. Sinä kelpaat. Sinä et
ole yksin.
Leena Kvist
opintosihteeri

Opistossa tapahtuu

kuvat: Janne Peltonen

Opiston yhteisvastuutempaus järjestettiin tänä vuonna sopivasti ystävänpäivänä. Rahaa
kerättiin hyvään tarkoitukseen mm. elävällä jukeboksilla ja hierontapisteellä. Myynnissä oli
myös kahvia, arpoja ja halauksia huokeaan hintaan.

Kansainvälisyyspäivänä oli mahdollisuus kirjoittaa lakanaan rasismin vastaisia ajatuksia.

Noin kaksisataa maahanmuuttajaopiskelijaa Turusta osallistui opistolla tapahtumaan, jossa
he saivat tutustua vapaaehtoistyöhön, koulutuksiin, harrastuksiin ja Turun kaupungin järjestämään toimintaan. Tunnelma tapahtumassa oli iloinen ja innostava!
3

Suoki 3 –
kielen kiemuroita ja kivoja kavereita
Suoki 3:n opiskelijat suunnittelivat ja kirjoittivat
pienryhmissä. Yhdessä kirjoittaminen oli hauskaa ja
hyödyllistä. Samalla harjoiteltiin lehtijutun tekemistä.

Suoki 3 esittäytyy
Meidän ryhmä on SUOKI 3. Olemme maahanmuuttajia, jotka opiskelevat suomea joka päivä. Ryhmässä on 17 ihmistä eri maista. Meidän keski-ikä on 30 vuotta. Me puhumme eri kieliä: persia, ukraina, portugali, puola, arabia, kiina, venäjä, hollanti, englanti ja dari. Me asumme luokassa 25. Tervetuloa keskustelemaan!

Suomen kielen
kurssin kokemukset
Saatavat kokemukset suomen kielen kurssilta ovat merkittäviä että tutustuttiin mukaviin
kavereihin, joilla on kulttuureja. Oikeasti tunnettiin sama kun perhe vaikka olemme erilaisia. On tärkeä että kurssilta saatiin myös hyvää etuja, suurin osa meistä osaavat käyttää
ATK ohjelmat, ja me saamme myös hyvää tietoa suomen kulttuurista, joku on tärkeä maahanmuuttajille että he voivat jatkua heidän
elämänsä ja tulevat yhteiskunnan jäseniksi.
Me kiitämme kärsivällisistä opettajia, jotkut autoivat meitä paljon. Toivomme että me
osallistumme kehittämiseen hyvää tulevaisuuta kaikille Suomessa. Kristillisessä opistossa opiskelu tuntuu oikein hyvältä, koska
täällä on mukavaa tunnelmaa ja kivoja opettajia, jotka kohtelevat opiskelijoita ystävällisesti, kun opettajat puhuvat meidän kanssamme meistä tuntuu, että omat kaverimme puhuvat meille.

Me oltiin työ
harjoittelussakin
Meillä Suokin opiskelijoilla oli työharjoittelu, jonka suoritimme ja siitä saimme paljon
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kokemusta eli siitä oli oikein hyötyä meille, koska me oltiin tekemisessä suomalaisten
työtovereiden kanssa työharjoittelun aikana
ja työharjoittelun avulla suomen kieltä opiskelevat opiskelijat edistävät kielitasonsa paremmin. Opiskelijoiden tavoite kurssin jälkeen on se, että saavat työpaikan, jossa tekevät työtä.
Kannattaa olla työharjoittelussa, koska me
voidaan puhua suomalaisten kanssa työharjoittelun aikana ja kuunnella, millä tavalla he
puhuvat ja mikä on heidän murteensa.
Työharjoittelun avulla voimme löytää
oman vahvuutemme ja työharjoittelupaikassa opitaan hoitamaan asioita suomen kielellä
eli siitä on kokonaan hyötyä meille opiskelijoille, koska on mahdollista, että työharjoittelussa oppia uusia hommia.
Opiskelijat palasivat työharjoittelusta ja
heillä oli eri tunteita jotkut opiskelijat olivat iloisia ja toiset surullisia. Kaikki olemme
yhtä mieltä siitä, että työharjoittelu oli hyvä
Suomen kielen oppimisessa. Huomaamme,
että on hyviä ja huonoja puolia työharjoittelujaksossa.
Oppilaat oppivat uusia sanoja ja puhekieltä ja nyt opiskelijat tietävä, mitä työtä eivät
halua tehdä tulevaisuudessa ja nyt heillä on
selkeämpi käsitys, että mitä opintojaksoa jatkavat. Huono puoli on se, että jotkut opiskelijat saivat huonon arvioinnin työnantajalta,
toinen asia on se, että monet opiskelijat eivät
saaneet puhua työtoverien kanssa.

Entä kurssin jälkeen?
Opiskelijoiden tavoitteet kurssin jälkeen vaihtelee. Jotkut eivät vielä tiedä mitä tehdä kun
kurssi loppuu. Jotkut haluaisivat jatkaa suomen kielen opiskelua ja parantaa kielen tasonsa. Jotkut haluavat päästää YKI-testistä läpi
ja toiset haluavat mennä töihin. Yksi ongelma
on se, että kielitaso ei riitä siihen, että päästään eteenpäin. Jotkut haluavat myös mennä
ammattikouluun tai yliopistoon opiskelemaan
omaa alaa tai uutta aihetta. Ongelma joillekin
on se, että koulutukset ovat muissa kaupun-

geissa, joihin on pitkä matka ja heidän pitää
muuttaa koulutuksia varten. Päätavoite on olla aktiivinen jäsen yhteiskunnassa ja omalla
ammatillisella alalla.

MIELIPIDEKIRJOITUS:
Kunniamerkki
Aluksi haluaisin mainita, että minun artikkelin otsikko on kunniamerkki. Ehkä ensimmäinen ajatus lukijoilla, että tämän artikkeli kertoo kunniamerkeistä, joita annetaan äideille äitienpäivänä tai muuta sellaista. Mutta puhutaan suomen kielestä. Joka ihminen
kun haluaisi muuttaa Suomeen, ensisijaisesti huomioon otettava asia on sää, myös kaupan asenne; unohtamatta kieltä ja kulttuuria, joka ovat tärkeät yleisavaimet johonkin
kulttuuriin. Kuten mainitsin edellä, sopeutuminen säähän on tärkeä, mutta olisi hyvä,
jos myös sopeutuu kieleen. Kyky omaksua
kieltä on ensimmäinen tärkeä asia; kun joku
voi puhua suomea, ja hänen kielitaitonsa on
B1–B2, se on hyvä taso, mutta yhteiskunnan
ja kulttuurin osaaminen tarvitsevat paremman tason. Ajattelen, että nyt olen osa Suomen ja suomalaisten yhteiskuntaa. Puhuminen ja kommunikointi suomalaisten ihmisten kanssa on ainoa paras ratkaisu.
Mielestäni on tärkeää, että opiskelija pystyy saavuttamaan korkean tason, jolla saavutetaan taso, joka mahdollistaa opiskelijan
opiskelun yliopistossa. On tärkeä tavoite
monille opiskelijoille. Työelämässä yleensä
suomen puhuminen on etu ja on paljon helpompaa saada työpaikka.
Vihdoin haluaisin lopettaa siihen lauseeseen, että suomen kielen oppiminen ei ole
vain kulttuuri ja työelämä; vaan se on etenkin kunniamerkki joillekin asukkaille Suomessa. Minun mielestä tämän kurssin jälkeen (SUOKI3), on tärkeä, että kristillisessä opistossa on uuden kurssi jotta voi saavuttaa C-tason.
Teksti ja kuvat:
Suoki3-koulutuksen opiskelijat

Katsomukset
päiväkodin arjessa
Miten siis on, saako enää uskonnot näkyä päiväkodin arjessa? Voiko esimerkiksi
seurakunnan työntekijä enää vierailla päiväkodissa? Mitä katsomuskasvatus tarkoittaa?
Menneen syksyn aikana varhaiskasvatuksen kentällä on
pohdittu paljon uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa
(vasu), joka astui voimaan
1.8.2017. Uudessa vasussa
uskontokasvatus on korvattu
sanalla katsomuskasvatus tai
katsomukset. Mitä sitten ovat
nämä katsomukset? Uuden
vasun mukaan katsomukset
pitävät sisällään kaikki uskonnot, muut elämänkatsomukset sekä uskonnottomat.
Eli katsomus on suuri sateenvarjo, jonka alta löytyy tasavertaisesti kaikki päiväkodissa olevien lasten ja heidän
perheittensä tavat tulkita ja
nähdä maailmaa.
Nyt käyttöön otettu vasu
on yhteiskunnan varhaiskasvatuksessa normatiivinen eli
kun aikaisempi vasu oli suositus, tulee nyt varhaiskasvatuksessa noudattaa vasun pe-

riaatteita. Silloin myös näkemys katsomuksista haastaa
päivähoidon henkilökuntaa.
Jos ennen saatettiin ajatella,
että uskontokasvatus toteutui siinä, kun seurakunnan
työntekijä vieraili päiväkodissa, joissa suurin osa lapsista kuului ev. lut. -seurakuntaan, niin nyt työntekijöiden tulee pohtia, miten päivähoidossa kaikki katsomukset ovat läsnä tasa-arvoisesti
lapsiryhmässä ja vastuu tästä
on työntekijällä.
Haaste on suuri, sillä onhan Suomi, ainakin etelässä
ja kaupungeissa, monikulttuurinen ja perheillä on siten
hyvin erilaisia katsomuksia
ja elämäntapoja. Miten lapsiryhmässä, jossa on kristittyjä, muslimeja, Jehovan todistajia, uskonnottomia ja muita
katsomuksia, työntekijä voisi
tukea lapsen omaa kulttuuris-

ta ja katsomuksellista identiteettiä sekä tutustuttaa lapsi
lapsiryhmässä läsnä oleviin
uskontoihin ja katsomuksiin?
Vasussa luonteviksi tavoiksi tuodaan esille esimerkiksi
vuodenkiertoon liittyvät juhlat ja tapahtuma sekä päivittäiset tilanteet, kuten pukeutuminen tai ruokailu. Samoin
lapsen ihmettelylle annetaan
tilaa ja lasten kanssa pohditaan heitä askarruttavia elämänkysymyksiä. Ja tässä kaikessa tulee tehdä yhteistyötä
huoltajien kanssa kunnioittaen ja kuunnellen perheen
taustaa, katsomuksia ja arvoja. Tärkeää on myös huomata, että katsomuskasvatus on
myös katsomuksiin sitouttamatonta. Toisin sanoen yhteiskunnan varhaiskasvatuksessa kerrotaan uskonnoista
ja katsomuksista, mutta mitään uskontoa ei harjoiteta.
Entä sitten seurakunnan
rooli? Kirkkohallitus yhdessä opetushalliuksen kanssa on laatinut seurakunnan
ja varhaiskasvatuksen sekä
koulun yhteistyömallin. Sii-

Leinola on omalla toiminnallaan tehnyt kirkkoa helposti lähestyttäväksi.

Päivi Leinola:
Meillä lapset saavat olla lapsia
Kirkon Lastenohjaajat ry:n
hallitus nimesi viime vuonna Vuoden Lastenohjaajaksi Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä lasten
ohjaajana työskentelevän
Päivi Leinolan. Vuoden
Lastenohjaaja valittiin viime vuonna toista kertaa.
Kirkon Lastenohjaajat ry
on ammattiliitto Kirkon alat
ry:n jäsenyhdistys, johon
kuuluu noin 1 600 lastenohjaajaa. Leinola on työskennellyt Turun ja Kaari-

nan seurakuntayhtymässä
elokuusta 2011.
– Valmistuin lastenohjaajaksi Ruotsissa vuonna
1992, mutta päivitin koulutukseni Suomessa Turun
kristillisellä opistolla oppisopimuskoulutuksessa. Valmistuin 2010. Kirkon tehtäviin kelpoisia lapsi- ja perhetyön tekijöitä valmistuu
vain kristillisistä opistoista,
Leinola kertoo.
Seurakuntayhtymässä
työskentelee yli 50 lasten-

ohjaajaa, mutta vain kaksi heistä on ruotsinkielisiä.
Niinpä työnkuva onkin monipuolinen: Leinola ohjaa
koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa, päiväkerhoa ja perhekahvilaa sekä
toimii seurakunnan ja seurakuntayhtymän Kasvatusasiain keskuksen välisenä
yhteyshenkilönä.
– Lapset ja perheet on
parasta tässä työssä, ja työmuotojen moninaisuus. Ei
pääse leipääntymään, Lei-

nä tuodaan esille selkeästi
se, että katsomuskasvatus on
yhteiskunnan varhaiskasvatuksen vastuulla. Seurakunta voi olla tässä yhtenä oppimisympäristönä. Samoin kirkon työntekijät voivat osallistua päivähoidon juhliin,
mutta lähinnä kutsuvieraana. Edelleen uskonnollisia
tilaisuuksia (esim. joulu- ja
kevätkirkot) voidaan järjestää yhteistyönä varhaiskas-

nola iloitsee.
– Meidän seurakuntayhtymällä on yli 80 hengen
lapsikuoro. Muistan kun
sen muodostama kulkue käveli juhlallisesti tuomiokirkon alttaria kohti ja vahtimestarit katsoivat kulkuetta ja joku ihmetteli ääneen
eikö nämä lapset lopu koskaan, Leinola nauraa.
Alttarikaapin ääressä on
lapsille oma jumalanpalvelus. Leinola oli nähnyt alttarikaapin Uudessakaarlepyyssä ja ihastunut: Turkuun pitää saada sellainen
myös. Hän ja nikkarit tekivät kaksi ja puoli vuotta
töitä sen kanssa, ja 2015 se
otettiin käyttöön Aureliassa ja 2016 myös Turun tuomiokirkossa.
Leinolan mukaan lapset
ovat aina lapsia, mutta kasvatustyyli on muuttunut,
eikä kaikilta osin hyvään
suuntaan.
– Eka- ja tokaluokkalaisista jo näkee, että kännykät ja some vievät hirveästi aikaa. Lapset myös harrastavat aivan liikaa. Kun
ajattelee, että monet lapset tuodaan aamuseitsemältä aamukerhoon, sen jälkeen on koulu ja koulun jälkeen iltapäiväkerho josta
lapsi haetaan jääkiekko- tai
jalkapallotreeneihin, niin
monesti lapsi on takaisin
kotona vasta kuuden seitse-

vatuksen kanssa, mutta tilaisuuksista tulee ajoissa ilmoittaa koteihin ja tilaisuuksiin
voi osallistua vain ne lapset,
joille vanhemmat antavat luvan. Myös työhyvinvointiin
liittyvää yhteistyötä voidaan
tehdä seurakunnan kanssa.
Tärkeänä huomiona on myös
se, että vasussa seurakunnat mainitaan edelleen yhteistyökumppanina. Eli yhteiskunnan varhaiskasvatuk-

män maissa illalla. Kyllä ne
ovat turhan pitkiä päiviä sen
ikäisille, Leinola sanoo.
– Lapset eivät opi rauhoittumaan, jos virikkeitä
on liikaa. Vanhemmista näkee myös, että paineita on.
Kuitenkin pitkästyminen on
edellytys luovuudelle. Teknologian ansiosta meidän ei
koskaan tarvitse pitkästyä,
mutta onko se oikeasti hyvä
asia? Leinola kysyy.
Leinola kertoo, että Ruotsissa 65 prosenttia 3-vuotiaista on 2–3 tuntia päivässä
kännykän kanssa.
– Meillä on käytössä
kännykkäkielto. Koululaiset ovat kuitenkin leikkiviä
lapsia, eivät he tarvitse kännykkää viihtymiseen. Onhan se tietysti ymmärrettä-

sen ja seurakunnan yhteistyö
voi edelleen jatkua monipuolisena ja rikkaana, mutta nyt
on aika arvioida yhteistyön
muotoja uudelleen ja hakea
vasun pohjalta rikasta, monipuolista ja eteenpäin suuntautuvaa kumppanuutta.
Leena Haarala
teologisten aineiden
opettaja

vää, että vanhemmat haluavat välillä päästä helpommalla ja mikäpä sen paremmin lapsen hiljentäisi kuin
antaa kännykkä käteen, Leinola pohtii.
Aureliassa panostetaan
kodinomaisuuteen. Välipalat ovat Aurelian ylpeys,
sämpylät ja muut tehdään itse. Kerran viikossa on hartaushetki. Yksi 3–5-vuotiaista saa alban ja stoolan päälleen ja miettii minkä värinen pitää tällä viikolla olla.
– Meillä on myös ruokarukous ynnä muuta missä näkyy arjen kristillisyys,
Leinola kertoo.
Teksti ja kuvat:
Mika Lamminpää

Päivi Leinola on ylpeä kauniista alttarikaapista, joka tehtiin
Aureliaan 2015. Tuomiokirkkoon sellainen saatiin vuotta
myöhemmin.
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Minna Järvinen

Suntiot perehtymässä kantajien opastamiseen Hautauspalvelu Pietétin arkkuvarastolla.

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto
yhdistää kaksi ammattia
Suntion ammattitutkinto on
kuulunut opiston opetusohjelmaan jo 15 vuoden ajan ja saavuttanut vakiintuneen aseman.
Tutkinto on vahvistanut suntioiden ammatti-identiteettiä ja
tehnyt tätä tärkeää kirkollisen
alan ammattia tunnetuksi. Koulutus on avannut uusia työmahdollisuuksia sekä alanvaihtajille
että osa-aikaisesti suntion työtä
aiemmin tehneille ja hautaus
maan kausityötekijöille.
Elokuussa 2018 tulevat voimaan uudet Opetushallituksen kevättalvella vahvistamat tutkinnon perusteet. Tutkintonimike suntio säilyy, mutta ammattitutkinnosta tulee aiempaa
laajempi seurakunta- ja hautauspalvelualan
ammattitutkinto. Toinen tutkintoon kuuluva osaamisala antaa valmiudet toimia seurakuntien palveluksessa kirkoissa ja muissa
seurakunnan tiloissa ja toinen, hautauspalvelun osaamisala, on hautaustoimistotyöntekijöille suunnattu koulutus. Ammattitaito
osoitetaan ja arvioidaan työelämässä toteutettavissa näytöissä.
Haku koulutukseen on jo avoimena ja lähiopetus alkaa syyskuussa 2018. Opiskelijat suorittavat yhden yhteisen tutkinnon
osan, johon kuuluu asiakaspalveluun ja turvallisuuteen liittyviä asioita sekä toimiminen hautaan siunaamisessa suntion tai vahtimestarin tehtävissä. Suntiot ja hautaustoimistotyöntekijät oppivat tuntemaan toistensa työtä ja voivat kehittää entistä parempia
käytäntöjä vainajan läheisten kohtaamisessa, palvelussa ja opastamisessa. Opiskelijat suorittavat yhteensä viisi tutkinnon osaa,
kaksi pakollista ja kolme valinnaista. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena,
joka edellyttää työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Työpaikan kanssa solmitaan oppisopimus tai koulutussopimus.
Suntiot tulevat edelleen suorittamaan pakollisen tutkinnon osan näytön seurakunnan
messussa ja kirkollisissa toimituksissa ja
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osoittamaan osaamisensa kirkollisten tilojen
ja esineistön hoitamisessa. Tutkintoon sisältyy pakollisten tutkinnon osien lisäksi valinnaisia tutkinnon osia. Opiskelija voi suuntautua seurakuntatilojen puhtaanapidon ja
keittiötoiminnan hoitamiseen tai seurakunnassa toimivien uusien työntekijöiden, sijaisten tai vapaaehtoisten ohjaamiseen ja perehdyttämiseen. Kolmas valinnainen tutkinnon osa syventää osaamista erilaisten hautauksien hoitamisessa ja neljänteen sisältyy
hautausmaiden hoitamisessa tarvittavia tietoja ja taitoja.
Hautauspalvelun osaamisalan suorittanut osaa tehdä asiakaspalvelu- ja myyntityötä hautaustoimistossa ja järjestää hautauksen vainajan ja omaisten toiveiden mukaan. Hautauspalvelun osaamisalan valinnut voi syventää osaamistaan eri uskonnollisten yhteisöjen jäsenten ja uskonnottomien hautauksien hoitamisessa, vainajan kuljetusjärjestelyissä, palvella perunkirjoituksen laatimisessa tai kuolinpesän talousasioissa tai hoitaa hautaustoimiston viestintää
ja markkinointia.
Molemmilla osaamisaloilla opiskelija voi
halutessaan myös hankkia osaamista krematoriotyöntekijänä tai yrittäjänä. Tutkinnon laajeneminen liittyy valtakunnalliseen
ammatillisen koulutuksen uudistamiseen.
Turun kristillisen opiston opettajista kaksi
ja yksi turkulainen hautaustoimistoyrittäjä
olivat mukana työryhmässä, joka valmisteli seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkintoa. Opistolla olemme kiitollisia yhteistyökumppaneillemme seurakuntien kiinteistö- ja hautaustoimessa ja Turun hautaustoimistoissa. Työelämän antama arvokas palaute on auttanut tutkinnon perusteiden tekemisessä. Toivomme, että uusi tutkinto antaa
tulevaisuudessa hyvät mahdollisuudet toimia seurakunnan suntioina tai vahtimestareina tai hautaustoimistotyöntekijöinä.
Matti Ijäs
teologisten aineiden lehtori

Marjaana Utriainen on opettanut 1980-luvulta
lähtien ilmaisutaitoa lastenohjaajille opistolla.
Nyt on aika avata uusi ovi.

Luovuus
kukoistaa kaikilla
Marjaana Utriainen on tehnyt pitkän
rupeaman opistolla ja nyt koittaa aika luopua työstä ja siirtyä eläkepäiville. – Siirryn toiseksi viimeiseen elämän
siirtymäriittiin. Astun kynnyksen yli ja
katson, mitä elämä tuo tullessaan. Tarkkoja suunnitelmia minulle ei ole. Lähteminen ja luopuminen on aina haikeata.
Mutta toisaalta itselläni ei ole koskaan
ollut vaikeuksia luopua. Tapanani ei ole
katsoa taaksepäin, vaan kääntää katse
kohti tulevaisuutta. Olisin täällä opistolla vaikka kuinka kauan, mutta nyt ymmärrän, että on aika siirtyä seuraavaan
elämän vaiheeseen. Vanhenemisessa ottaa päähän, että pitäisi olla nuoren oloinen ja sanonta, että ikä on vain numeroita. Jos tämän menee myöntämään,
eletty elämä olisi ollut turhaa. Kertyneet vuodet ovat omaa, henkilökohtaista historiaani.

Vuorovaikutuksen
oppimista
Marjaana on alkuaan tullut opistolle
tuntiopettajaksi jo 1980-luvulla. Hän
on nähnyt näiden vuosien aikana, miten lastenohjaajakoulutus on kehittynyt muutaman viikon kesäkursseista arvostetuksi lapsi- ja perhetyön perustutkinnoksi. Hän on koulutukseltaan teatteri-ilmaisu/nukketeatteriohjaaja ja hänen opetettavat kurssinsa ovat ilmaisukursseja. Tunneilla opitaan toiminnallisesti ilmaisun avulla erilaisia viestintäja vuorovaikutustaitoja, joita tarvitaan
lastenohjaajan ammatissa: käydään läpi

vuorovaikutusviidakkoa, perehdytään
ääni- ja puheilmaisuun ja harjoitellaan
eri vuorovaikutustilanteita kuten aikuisen kohtaamista, nonverbaalin viestinnän merkitystä ja argumentointia sekä
dialogia.
– Ilmaisutaitotunnit tukevat lastenohjaajan ammatillista kehittymistä. Siellä
oppii toimimaan yllättävissä tilanteissa,
nauramaan itselleen ja hulluttelemaan.
Vuorovaikutustaidot ovat lastenohjaajan tärkein työväline. Ohjaajan on tärkeä osata toimia erilaisissa uusissa vuorovaikutustilanteissa luontevasti ja uskaltaa heittäytyä spontaanisti yllättäviinkin tilanteisiin olemalla täysillä läsnä tilanteessa. Tunneilla pystyy monipuolisesti osoittamaan, miten eri ihmiset ajattelevat eri tavoin samoista asioista ja jokaisella on oikeus omiin näkemyksiinsä. Tärkeää on tunnistaa myös
oma itsensä ja kaikki eri ulottuvuudet,
Marjaana toteaa.

Itsensä löytäminen
tärkeintä
Oman itsensä esille tuominen voi olla
joillekin opiskelijoille vaikeaa. Marjaana ei halua pakottaa ketään, vaan yrittää houkuttelun ja innostamisen avulla saada jokaisen löytävän itsestä uusia
puolia. – Ilmaisutaito on laji, joka pelottaa useita meistä. Voi olla välillä vaikea heittäytyä ja altistaa itsensä yllättäville ja noloille tilanteille. Tahdomme
olla kauniita, yleviä ja valovoimaisia,
mutta ilmaisutunneilla olemmekin vä-

Luovuutta
on kaikilla

Iloisen estoton
tarkkailija
Marjaanan mielestä opisto on ollut huippupaikka hänen kaltaiselleen ihmiselle.
Työ on mahdollistanut käyttää hänen koko osaamistaan
ja välillä on annettu itseäänkin suurempia tehtäviä. Aina on ollut taustalla luottamus ja mahdollisuus mokiin
ja uudestaan kokeilemiseen.
– Vuosiin on mahtunut hyviä
ja huonoja päiviä, mutta koskaan en ole kokenut epämiellyttävänä työntekoa. Olen
täällä kuin kotonani, iloisen
estoton. Löydän vakavistakin asioista huvittavia piirteitä. Olen valpas tarkkailija,
jolla on rohkeus sanoa epäkohdat suoraan julki.
Marjaana aikoo viettää
eläkepäiviään lastenlasten
kanssa. Hän puhuu omasta
viiden lapsen perhepäivähoitoyksiköstään. Tärkeä paikka Marjaanalle on Askaisten
mökki meren rannalla, jossa nautitaan, kun kevät tulee
ja kevät menee. Marjaanan
mielestä elämässä tärkeintä on rakkaus. – Olisi suuri menetys, jos ei olisi kykyä rakastaa elämää, aurinkoa ja ihmisiä. Tuon myös
lastenlapsilleni esille rakkauden puheessani, jotta lapsi tietää, että häntä rakastetaan, sanoo Marjaana. Näillä elämänohjeilla me opistolaiset kiitämme persoonallista ja sydämellistä Marjaanaa
hyvin tehdystä työstä ja elämässämme mukanaolosta.
Teksti: Niina Heikkilä
Kuvat: Janne Peltonen

Tommi Heikkilä (keskellä) hyppäsi pilviin asti ”Jos Jussi vaikka yllättäis” -näytelmässä. Susanna Rinne (oik.) kevät
keijuna halusi sulattaa lumen liian aikaisin.

H

elmikuussa noin
450 päiväkotilasta kävi katsomassa Marjaana Utriaisen käsikirjoittaman ja ohjaaman
näytelmän ”Jos Jussi vaikka yllättäis”. Näytelmä oli
Jänöjussin mäenlasku -kappaleen ympärille tehty talvinen, opettavainen näytelmä, jossa oli kiinnostavia
hahmoja. Näytelmään oli
myös taitavasti sisällytetty
erilaisia opetuksia, kuten
vaikka kypärän käyttö tai
toisen huomioonottaminen.
Kurssin tavoitteena ei
ole ainoastaan ilmaisutaitojen kehittyminen, vaan
siinä on rinnalla muita tärkeitä tavoitteita kuten sitoutumista, yhteistyötaitoja
ja stressin sietoa. Tavoitimme käytävältä näytelmän
kevätkeijun ja Jänöjussin,
Susanna Rinteen ja Tommi Heikkilän. – Sain näytelmäprosessista paljon li-

Sampo Salmio

Luovuutta monesti ajatellaan
olevan vain osalla ihmisistä
ja suurilla taiteilijoilla. Marjaanan mukaan luovuus on
yksinkertaisesti vain ongelmanratkaisukykyä. Esimerkiksi päiväkodissa lapsi kieltäytyy laittamasta kurahaalareita ja ohjaaja luovasti keksii keinot, miten lapsi saadaan yhteistyökykyiseksi tässä asiassa. – Luovuus ei edellytä taiteellisuutta. Kaikilla
on 100-prosenttinen kiintiö
luovuutta, eikä tarvitse olla
ominaisuuksia ollakseen luova. Pitää vain löytää luovuus
itsestään. Luovuuden ylläpi-

täminen vaatii aistiherkkyyttä ja valppautta. Aistiherkkyyttä on helppo ylläpitää
mm. pysähtymällä tietoisesti
kuuntelemaan linnun laulua
tai tunnustelemalla kangaskaupassa eri kankaiden rakenteita. Tärkeää on pysähtyminen omaan itseen ja tarjota hiljaisia hetkiä.

sää rohkeutta. Ryhmädynamiikkamme toimi erinomaisesti. Teimme kaikki
asiat alusta loppuun porukalla sisältäen mainosten,
lavasteiden ja puvustuksen teon. Opin näytelmän
aikana pettymyksen ja paineen sietoa, sanoo Susanna. Tommi oppi erityisesti,
miten tärkeää on keskittyä
täysillä näytelmän esittämiseen. – Yritin eläytyä Jänöjussin rooliin koko olemuksellani ja mielelläni.
Oli tärkeä tarkkailla kaikkea lavalla, eikä vain omia
vuorosanoja, kertoo Tommi. Näytelmässä oli Susannan mukaan helppoa ideoitten keksiminen ja eteenpäin vieminen. Opiskelijat
saivat vaikuttaa näytelmän
käsikirjoitukseen mm. keksimällä vuorosanoja, hahmojen luonteenpiirteitä tai
hauskoja tilanteita. Näytelmässä oli vaikeinta inten-

siivisyys: koko näytelmä
tehtiin kolmessa viikossa.
Tommin Jänöjussi-roolihahmo oli energinen yllytyshullu, joka uhkarohkeasti halusi osoittaa, että
pääsee pilviin asti mäestä
hyppäämällä. Tommi mietti
pitkän aikaa, miten hän saisi roolihahmolleen jäniksen
turkkia muistuttavan rooliasun. Ratkaisu löytyi lopulta helposti kääntämällä collegepaita nurinperin.
Näytelmässä kevätkeiju
saapui liian aikaisin paikalle ja oli aikomassa sulattaa
lumen pois jo keskellä talvea. Syynä tähän oli, että
kevätkeiju ei oikein osannut kuukausien nimiä ja
oli sen vuoksi tullut paikalle väärään aikaan. – Marjaana antoi vähän raameja luonteenpiirteistä: kevätkeiju on höpsö hahmo, jolla on hauskaa koko ajan.
Sitten aloin itse luoda hah-

moa ja sen vaatetusta. Kotona löytyi keltainen prinsessamekko, joka soveltui
hyvin kevätkeijulle, kertoo
Susanna.
Näytelmä oli yksi kurssi lastenohjaajien ilmaisutaitojen ohjauksen tutkinnon osassa. Susannan mukaan hän on oppinut ilmaisutaidon tunneilla erityisesti rohkeutta ja heittäytymistä eri tilanteisiin ja miten
voi tukea lasten luovuutta
eri tilanteissa.
– Olen oppinut mielikuvituksen käyttöä ja lapsen
tasolle menemistä. Olen
myös löytänyt itsestäni
uusia puolia ja uskaltanut
mennä omien rajojeni yli,
sanoo Tommi.
Susanna kiteyttää hienosti: – Lasten kanssa saa
hassutella ja mennä leikkiin
mukaan. Tosikkona ei tässä
ammatissa pärjää.

Sampo Salmio

lillä tyhmiä, rumia ja hassuja. Tärkeintä on, että jokainen saa tehdä tunnilla omien
taitojen mukaan. Itsensä löytäminen ja iloinen mieli ovat
tärkeimpiä tavoitteita.
Helmikuussa noin 450
päiväkotilasta kävi katsomassa Marjaanan käsikirjoittaman ja ohjaaman näytelmän ”Jos Jussi vaikka yllättäis”. Näytelmä on yksi kurssi lastenohjaajien ilmaisutaitojen ohjauksen tutkinnon
osassa. Kurssin tavoitteena
ei ole ainoastaan ilmaisutaitojen kehittyminen, vaan siinä on rinnalla muita tärkeitä tavoitteita kuten sitoutumista, yhteistaitoja ja stressin sietoa. – Korostan aina,
että näytelmän tekeminen on
leikkiä. Pitää osata leikkiä,
ei näytellä. Kaikilla opiskelijoilla on jokin rooli ja roolin koko riippuu omasta halusta. Näytelmää esittäessä
saa ainutlaatuisen tilaisuuden, jossa pystyy edestä näkemään lasten reaktioita ja
riemua. Jokaiselle opiskelijalle pyritään luomaan tähtihetki esityksen aikana. Toisaalta näytelmä opettaa myös
luopumista. Näytelmän teko
on suuri ponnistus, tähtihetki. Sen jälkeen tulee tyhjiö,
mutta arkeen palaminen on
totuus. Tällaisia tilanteita on
jatkuvasti arkielämässä.

Marjaanan mukaan opisto on huippupaikka, jossa hän on saanut käyttää koko osaamistaan.
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KÄYTÄVÄN KUULUMISET
Mitä teet vapaa-aikana ja miten rentoudut?

Iina
Iina opiskelee viittomakielen ohjaajaksi. Hän viettää paljon aikaansa ystävien ja perheen kanssa. Pallo pysyy käsissä hyvin, sillä Iina harrastaa lentopalloa 5–6 kertaa viikossa. Paras keino rentoutumiseen
on lepääminen, syöminen ja hyvät yöunet.

Hasan ja Palani
Hasan ja Palani opiskelevat suomen kieltä opistolla. Palani pelaa vapaa-aikana jalkapalloa kavereiden kanssa sekä käy kuntosalilla ja kävelyllä. Hasanin voi bongata jääkiekko- ja jalkapallo-otteluista
ja joskus myös diskosta. Metsä, musiikki ja kaverit
ovat molemmille tärkeitä rentoutumisen keinoja.

Teksti: Niina Heikkilä, kuvat: Janne Peltonen

Ulla
Ulla opiskelee lapsi- ja perhetyön oppisopimuskoulutuksessa. Hän työskentelee Sauvossa koulussa ja
päiväkodissa ja käy opistolla lähiopetuksessa noin
kolmena päivänä kuukaudessa. Hän käy vapaa-aikana kävelemässä luonnossa ja rentoutuu television ääressä. Stressaavissa tilanteissa hän menee metsään
ja kuuntelee rauhallista musiikkia kynttilän valossa.

Iikka
Iikka opiskelee lääketieteelliselle valmentavalla
linjalla. Pääsykokeisiin valmentautumisen ohessa
hän ehtii vapaa-aikanaan lisäksi harrastaa liikuntaa.
Hänen mukaansa rentoutuminen onnistuu parhaiten
järjestämällä itselle oman tilan ja ajattelemalla positiivisia asioita.

Kokoushotelli

KOKOUS- JA MAJOITUSPALVELUA TURUSSA

LINNASMÄKI
Kokoushotelli

Turun kristillisen opiston yhteydessä
ympärivuotisesti toimiva Linnasmäki
tarjoaa erinomaiset kokous- ja juhlapalvelut rauhallisella, luonnonkauniilla ja historiallisella paikalla,
vain nelisen kilometriä keskustasta.
Toimivat kokous palvelut ovat onnistumisen edellytys. Me teemme kaikkemme, että tilaisuutenne onnistuu yli
odotusten. On kyseessä sitten kongressi, kokous, koulutus tilaisuus tai
perhejuhla – Linnasmäki tarjoaa aina
viihtyisät ja tarkoituksenmukaiset tilat
ja monipuoliset palvelut niin pienille
kuin suurille ryhmille.

www.linnasmaki.fi

Lustokatu 7, 20380 Turku
puh. 02 4123 500
kokouspalvelut@linnasmaki.fi

Kurssit 2018
• Työkaluja web designerille: www + palvelintila
5.4.
• Sukella tarinaan -viikonloppukurssi 7.–8.4.
• Hengellisen ohjauksen päivä 11.4.
• Laulupiirtämisen jatkokoulutus 13.4.
• Työkaluja web designerille: visuaalinen
suunnittelu 14.4. alkaen
• Lisää iloa Vasusta 18.4. & 8.8.
• Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluihin
18.–19.4. & 25.9.
• Suntion sijaisen peruskurssi 21.–22.4.
• Deep talk -koulutus 26.–27.4.
• Merimieskirkkotyön peruskurssi 2.–3.5.
• Työkaluja web designerille: Äänenkäsittely
4.5. alkaen
• Työpaikkaohjaajien koulutus 21.–22.5.
• Henkisen työturvallisuuden koulutus 23.5.
• Työkaluja web designerille: HTML5 @ CSS3
24.5. alkaen
• KOTU – maahanmuuttajan mielenterveyden
ensiapu -koulutus toukokuussa
• Työkaluja web designerille:
kehykset – frameworks 7.6. alkaen
• Työkaluja web designerille: Kuvankäsittely ja
muokkaus sekä animaatio – Adobe Photoshop
16.8. alkaen
• Viittomien alkeiskurssi 15.–16.9.
• Työkaluja web designerille: Optimointi
20.9. alkaen
• Kuuluuko? – äänenkäytön kurssi messuaville
26.–27.9.
• Työkaluja web designerille: WordPress
27.9. alkaen
• Perkkakurssi - Rytmisoittimet käyttöön! 1.–2.10.
• Varhaiskasvatuksen ajankohtaispäivä 5.10.
• Työkaluja web designerille: Videokuvaus ja
editointi – Adobe Premiere Pro 13.10. alkaen
• Rippikoulutyön ajankohtaispäivä 5.11.
• Työkaluja web designerille: Adobe Illustrator
22.11. alkaen
• Hyvä wanhan ajan joulu 23.–27.12.
Kurssitiedot internetosoitteessa: www.tk-opisto.fi
Lisätiedot: kurssipalvelut@tk-opisto.fi
Ilmoittautumiset: https://wilma.tk-opisto.fi/
browsecourses

Herättäjäjuhlat
Herättäjäjuhlat järjestetään 6.–8.7.2018 Tampereella Kalevan kirkon puistoalueella. Tampereelle
on erinomaiset juna- ja linja-autoyhteydet. Nyt
on juhlille helppo osallistua! Katso tarkemmin
www.herattajajuhlat.fi

Syysopistolaispäivä
sunnuntaina 16.9.2018
Messu Tuomiokirkossa klo 10. Lounas opistolla
messun jälkeen. Seurat klo 13. Tervetuloa!

Herännäisseurat
Tervetuloa hiljentymään, veisaamaan,
virkistymään ja tapaamaan tuttuja!
• su 8.4. klo 16
• to 19.4. klo 18
• ma 23.4. klo 19
• ke 25.4. klo 18.30

Viestejä Turun
kristillisestä
opistosta

• su 6.5. klo 16

huhtikuu 2018

• ma 14.5. klo 16

Päätoimittaja:
Toimituskunta:
		
Ulkoasu ja taitto:
Paino:
		

Tapani Rantala
Niina Heikkilä, Mika Lamminpää,
Hanna Nurmi, Janne Peltonen
Janne Peltonen
Grano Oy
ISSN 2323-539X

• ti 22.5. klo 18

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

Seurat Eerikinkatu 3,
Seurakuntien toimitalo,
kahvit klo 15.30 alkaen
Opiston seurat
Yrjönpäiväseurat Varissuon
kirkolla, Kousankatu 6,
kahvit klo 18.30 alkaen
Seurat Naantalin seurakunta
talolla
Seurat Eerikinkatu 3,
Seurakuntien toimitalo,
kahvit klo 15.30 alkaen
Tuulanpäiväseurat Varissuon
kirkolla, Kousankatu 6,
kahvit klo 18.30 alkaen
Opiston kevätseurat

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

