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Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi
Uusi 1.9.2018 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki
sisälsi suuren ilouutisen: uuden Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon sisältämä Kommunikaation ja
viittomakielisen ohjauksen osaamisala antaa kelpoisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään. Myös vanhan tutkinnon eli Viittomakielisen
ohjauksen perustutkinnon suorittaneet saivat saman
kelpoisuuden. Monivuotinen monen tahon ajama tavoite saavutti nyt pitkään kaivatun lopputuloksen.
Tiina Haaksilahti toimii opettajana kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalalla. Hän
on tehnyt työtä kymmeniä vuosia,
jotta myös viittomakielen ohjaajilla olisi kelpoisuus toimia varhaiskasvatuksessa. – On hienoa, että pitkän vaikuttamistyön seurauksena
osaaminen virallistettiin ja tunnustettiin. Viittomakielen ohjaajat ovat
olleet aina haluttuja ammattilaisia
varhaiskasvatuksessa, mutta aikaisemmin kelpoisuusvaatimukset ovat
nousseet työsuhteen vakinaistamisen esteeksi. Uudessa varhaiskasvatuslaissa on kielellisten vähemmistöjen palvelujen velvoite, kuten esi-

merkiksi viittomakielisille lapsille
palvelujen järjestämisen velvoite, ja
olen todella iloinen erityisesti näiden
varhaiskasvatuksessa kommunikoinnissa tukea tarvitsevien lasten puolesta. Kaikilla pitää olla itsemääräämisoikeus ja jokaisella lapsella on
oikeus tulla kuulluksi, vaikka hän ei
puhuisikaan tai ymmärtäisi puhetta.
Hyvin monet erilaiset lapset tarvitsevat tukea omaan kommunikointiin;
esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset lapset hyötyvät puhetta tukevien,
täydentävien ja korvaavien kommunikointikeinojen käytöstä.
– Sekä vanhan tutkinnon suorittaneet viittomakielen ohjaajat että uu-

den tutkinnon suorittavat kommunikaation ja viittomakielen ohjaajat
osaavat mm. tukiviittomia, piirtämiseen ja kuvien käyttöön perustuvia
graafisia kommunikointikeinoja, selkokieltä ja eleilmaisua, kertoo Tiina.

Tuntosarvet ylhäällä
Kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalan suorittanut on kommunikoinnin ja vuorovaikutuksen ammattilainen. Tutkinto antaa monipuoliset taidot ohjata ja avustaa henkilöitä, joilla on
haasteita vuorovaikutustilanteissa
esim. kielellisten häiriöiden, kuulovamman tai kielitaidon puutteellisuuden takia. Tutkinnon suorittanut työskentelee esim. päiväkodissa, koulussa tai vammaisten ihmisten asumisyksikössä.
Tiinan mielestä hyvällä kommunikaation ja viittomakielen ohjaajalla tulee olla kyky kohdata ihminen kunnioittavasti ja arvostavasti
oman persoonansa kautta. Ohjaa-

jan pitää antaa ohjattavalleen tilaa
omaan ilmaisuun niin, ettei hän
vahingossakaan kävele toisen ihmisen yli. Hyvä ohjaaja keksii erilaisia keinoja, miten ihminen saa
ilmaistua ajatuksiaan, toiveitaan ja
halujaan.
– On tärkeää löytää aika pysähtymiseen toisen ihmisen äärelle.
Se on vaikea taito, sillä nykyään
on paljon ärsykkeitä kaikkialla. Pitää oppia pitämään tuntosarvet ylhäällä ja aistia, mitä juuri tämä ihminen tarvitsee. Jokainen ohjaaja
toimii omalla persoonallisella tavallaan. On hyvä, että on erilaisia
ohjaajia, sillä juuri sitä kautta löytyy todellinen voimavara. Koulutuksen tavoitteena onkin löytää jokaisen opiskelijan omat vahvuudet, kuvailee Tiina.

Tilaa moniäänisyydelle
ja eri näkemyksille
Kuuntelen vaikuttuneena Tiinan
ajatuksia opettamisesta; miten hä-

nellä löytyy innostusta ja välittämistä yli 30 vuoden työuran jälkeen. Hän pitää tärkeänä opettamisessa innostuneisuutta ja näkemystä
siitä, miksi jonkin osaamisen opettaminen on tärkeää.
– Hienointa on huomata, kun
vanhat opiskelijat uskaltavat rohkeasti ja kunnianhimoisesti viedä
eteenpäin omalla työpaikallaan kehittämisehdotuksia ja tahtovat jatkuvasti kehittää itseään. Ohjaajan
työssä ei ole koskaan valmis, ja jokainen päivä on erilainen. Tärkeintä opetustyössä on saada opiskelijat ajattelemaan ja pohtimaan asioita eri näkökulmista. Kommunikointiin ja vuorovaikutukseen vahvasti
kytkeytyvä ammatti edellyttää sitä, että opitaan antamaan tilaa moniäänisyydelle ja eri näkemyksille
– myös omassa opiskeluryhmässä.
Teksti: Niina Heikkilä
Kuva: Janne Peltonen

Tiina Bianciardi

Pääkirjoitus
Arvot kantavat
Mitkä arvot ovat meille tärkeitä? Tätä olemme miettineet opistossamme tavallista enemmän kuluneen vuoden aikana. Olemme uudistaneet strategiaamme. Tärkeitä arvoja voi olla useita, tällä kertaa valitsimme kolme:
• Luotettavuus
• Välittäminen
• Yhteisöllisyys
Haluamme olla opiskelupaikka, jossa opiskelija voi
työskennellä luottavaisin mielin. Tarjoamamme koulutus on laadukasta ja tuloksekasta, opiskelijasta pidetään
hyvää huolta, toimimme luotettavana koulutuksenjärjestäjänä, yhteistyökumppanina ja työnantajana. Myös Linnasmäki Oy:n asiakassuhteet perustuvat luottamukselle.
Välittäminen on arvo, joka Turun kristillisessä opistossa on sukua lähimmäisenrakkaudelle. Opiston vanha ohje on kohdella jokaista opistolle tulevaa ystävänä. Yksilöllinen kohtaaminen ja tarvittaessa tukeminen kuuluvat opiston arkeen. Välittäminen näkyy suhtautumisessa työntekijöihin ja myös esimerkiksi Linnasmäen asiakkaisiin. Toteutamme opistossa ja Linnasmäessä kestävän kehityksen ohjelmaa, joka tarkoittaa, että välitämme
paitsi toisistamme myös ympäristöstä ja näemme vaikutuksemme ympäröivään yhteiskuntaan ja maailmaan.
Kansanopisto perustuu ajatukselle yhdessä oppimisesta
ja yhdessä elämisestä. Yhteisöllisyys on luonteva arvo
Turun kristillisen opistolle. Opiskelu ei ole yksin puurtamista vaan yhdessä tekemistä ja jakamista. Arki on
täynnä kohtaamisia. Yhteisölliset tapahtumat, sählyturnaukset, peli-illat, kuorot, itsenäisyyspäiväjuhlat, messut ja yhteisvastuutempaukset ovat tärkeä osa opiston
elämää. Työyhteisön yhteisöllisyys on voimavara.
* * *
Adventtiaika valmistaa meitä joulunviettoon. Kristillisessä perinteessä se on paastonaikaa. Voisiko se merkitä meille keventämistä, yksinkertaistamista, välittämistä ja yhteisöllisyyttä?
Hyvää matkaa
seimelle!
Tapani Rantala
rehtori

Pikottaen

Kansanopistopäivillä
saa olla hauskaa
Kansanopistopäivät pidettiin tänä vuonna Helsingissä. Järjestäjinä toimivat JHL-opisto, 111-vuotias Laajasalo-opisto sekä Kansanopistoyhdistys ry. Ohjelmaa oli paljon ja se oli riemastuttavan hyvää.
Turun kristilliseltä opistolta päiviin
osallistuivat Niina Heikkilä, Tiina
Bianciardi, Heidi Sanevuori, Helena Stenman ja Marjaana Talonen. Osallistujia oli kokonaisuudessaan noin sata. Koko joukko oli saanut etukäteen varata tutustumiskohteita ja työpajoja. Päivien teeman oli
Työhyvinvointi ja otsikkona ”Saa
olla hauskaa”. Kuulosti alun perin
hieman kuluneelta ja yleiseltä ai-

heelta, mutta järjestäjät olivat saaneet aiheesta todella paljon irti.
Saimme aluksi nähdä forumteatteria, jossa yleisö näkee ensin koko
esityksen ja sen jälkeen saa puuttua
sen kulkuun, keskeyttää ja kertoa
miten pitäisi jatkaa. Näytille tuotiin hyvin tavallista työelämän vuorovaikutusta ja roolitusta. Pienillä
muutoksilla myös tilanne ja toiminta muuttuivat. Esitys antoi paljon
ajattelemisen aihetta. Työtapa oli
mielenkiintoinen ja toimiva koulutusmenetelmä.
Saimme täyttää työhyvinvoinnin
tikkataulua omasta hyvinvoinnista
ja sen edistämisestä sekä kuunnella

alustusta ja keskustella siitä miten työhyvinvointia edistetään.
Tutustumiskohteita oli paljon aina
kauhujen kävelystä Stadin panimoon asti. Me kaikki opistolaiset maistelimme
pienpanimon tuotteita ja saimme kuulla koko oluen panemisen prosessin alusta loppuun.
Illallinen ja oli aivan upea ja samalla tutustuimme moniin muihin osallistujiin. Ja tämä tutustuminen jatkui läpi
kansanopistopäivien. Ilmapiiri ja tunnelma oli välitön ja iloinen. Oltiin niin samaa porukkaa ja jaettiin työelämän kuulumisia ihan kuin oltaisi oltu tuttuja kauemmin. Toki heitäkin oli joukossa: monissa muissa verkostoissa, hankekokouksissa, OPH.n päivillä ym. aiemmin tutuiksi tulleita joita oli ihana tavata näissä merkeissä.
Laajasalo-opistolla sai osallistua työpajoihin. Tarjolla oli maindfulnessia,
TRE-stressinpoistoliikkeitä, ulkojumppaa, luovaa kirjoittamista ym. kokemuksellista ja toiminnallista. Saimme myös
pelata opiskelijoiden tekemiä tietokonepelejä, olla haastateltavina Kaupunkiradion live-lähetyksessä (Laajasalossa
media-alaa opiskelevien toteuttama radiokanava) lukea promterista uutisia ja
nähdä opiskelijoiden tekemiä lyhytelokuvia.
Paras ikinä seuraamani paneelikeskustelu toteutui Laajasalo-opistossa
opiskelleiden julkisuuden henkilöiden
toimesta. Mukana olivat: Katja Ståhl,
Esko Eerikäinen, Lauri Salovaara ja
Klaus Thomasson. Lisäksi henkeäsalpaavan vauhdikkaasta luennosta vastasi funktionaalisen lääketieteen asiantuntija Paula Heinonen, myös radiosta tuttu luennoitsija.
Iltajuhlassa esiintyi mahtavalla meiningillä opiston kuoro ja siitä jatkuivat
grillijuhlat Laajasalo-opiston pihalla,
veden äärellä.
Tällaisella tapahtumalla oli mukava
aloittaa kesäloma. Omaan työhön tuli
vinkkejä pitkin matkaa, mutta toisaalta
sai myös samalla tutustua omiin työkavereihin paremmin. Välillä jopa mietittiin, että tästäkö meille maksetaan palkkaa – niin antoisaa ja mukavaa oli!
Marjaana Talonen

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.

Kutsu kotiin
Joulun aikaan moni rakentaa tai laittaa esille seimen, jonka keskellä on pyhä perhe. Tuntuu luonnolliselta, että Jeesuskin sai syntyä perheeseen, jossa olivat hänestä huolehtivat vanhemmat. Uudessa testamentissa mainitaan lisäksi Jeesuksen veljet ja sisaret. Maria-äidille läheinen oli myös
hänen sukulaisensa Elisabet,
Johannes Kastajan äiti. Jeesuksella oli suku, jonka merkitystä myös evankeliumien
sukuluettelot korostavat.
Toisaalta Jeesuksen suhde
perheeseensä oli myös jännitteinen. Markuksen, Matteuksen ja Luukkaan evan-
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keliumeissa kerrotaan vähän eri tavoin, miten Jeesus
otti etäisyyttä perheeseensä
ja sukuunsa julkisen toimintansa aikana. Hän ei asettanut perhettään etusijalle,
vaan ne, jotka kuuntelivat
hänen sanomaansa Jumalan
valtakunnasta.
Raamatuntutkijoiden
kirjoittamassa
kirjassa
”Köyhien Raamattu” Sakari Häkkinen pohtii Jeesuksen suhdetta kotiinsa ja perheeseensä. Jeesuksen elämäntapa oli melko liikkuva,
vaikka hänellä olikin kotikaupunkina Nasaretin jälkeen Kapernaum. Luuk-

kaan evankeliumissa Jeesus
sanoo: ”Ketuilla on luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen Pojalla ei
ole, mihin hän päänsä kallistaisi” (Luuk. 9:57). Jeesuksella oli siis myös kokemus
kodittomuudesta.
Yleensä on totuttu ajattelemaan, että Jeesuksen ”kodittomuus” oli hänen oma valintansa tai kutsumukseensa
liittyvä asia. Ehkä näin olikin, mutta Häkkinen pohtii
myös Jeesuksen ammattia
rakentajana, mikä vaati tuohon aikaan usein siirtymistä
paikasta toiseen. Roomalaiset valloittajat tuhosivat toi-

sinaan ihmisten asumuksia
etsiessään vastustajiaan. On
mahdollista, että Jeesuksen
julistus Jumalan valtakunnassa ja väkijoukkojen kerääntyminen hänen ympärilleen herätti roomalaisten
epäluuloja. Jeesuksen ei ehkä ollut turvallista asua kotonaan Kapernaumissa.
Olennaisinta on kuitenkin, että Jeesus tunsi kodittomuuden omakohtaisesti.
Tänä päivänä Suomessa on
kodittomia sekä kantasuomalaisten että maahanmuuttajien keskuudessa. Suomalaisessa kulttuurissa oma
koti on niin tärkeä, että sinne voi olla vaikea kutsua ke-

tään perheeseen tai lähi- ja
ystäväpiiriin kuulumatonta.
Voisivatko Jeesuksen sanat omasta kodittomuudestaan olla meille kutsu totuttujen rajojen ylittämiseen?
Sanat liittyivät niihin tilanteisiin, joissa joku halusi
seurata Jeesusta tai Jeesus
kutsui itse seuraansa jonkun.
Usein ihmiset esittivät Jeesukselle erilaisia esteitä vastata hänen kutsuunsa. Mekin
valitsemme seuraksemme
usein vain niitä, joiden ajatusmaailma ja elämäntapa
on lähellä omaamme. Emme joudu muuttumaan emmekä mukautumaan uusiin
ajatuksiin ja asioihin.

Kutsu toisen ihmisen kotiin on usein tärkeää juuri
niille, jotka ovat joutuneet
jättämään oman kotinsa ja
siirtymään toiseen maahan
tai maanosaan. Seurakunta ja miksei myös kristillinen opisto voi olla paikka,
jossa kodittomuudesta väliaikaisesti tai pitkäaikaisesti kärsivä löytää toisen ihmisen, joka kuuntelee ja on
kiinnostunut. Samalla myös
kuuntelijan tai uuden ihmisen kotiinsa kutsuvan maailma avartuu.
Matti Ijäs
Opettaja ja opistopappi

Musiikki yhdistää, liikuttaa
ja ilahduttaa opistolaisia
Kansanopistoissa musiikilla on aina ollut
selkeä tehtävä. Musiikki saa juhlan tuntumaan juhlalta. Se on olennainen osa kristillisen opiston hartauselämää. Musiikki
yhdistää eri maista tulevat opiskelijat ja
tuottaa yhteistä iloa, vaikka yhteistä kieltä
vasta hapuillaan.
Pari vuotta sitten kansanopistopäivillä julkaistiin kansanopiston laulukirja, jossa on
taitavasti ryhmitelty laulut vapaan sivistystyön lain tavoitteiden mukaisiin lukuihin.
Laulamiseen liittyvä pedagogiikka ohjaa opiskelijoita kansanopistojen keskeisten arvojen äärelle. Laulukirjan alaotsikoista löytyy mm. omaehtoinen oppiminen, osallisuus, yhteisöllisyys, tasa-arvo ja moniarvoisuus, monikulttuurisuus
ja kansainvälisyys. Musiikilla ja yhteislaululla on helppo
sivuta näitä teemoja luennoimatta tai saarnaamatta.

Monenlaista
musiikkia
Turun kristillisellä opistolla
puuhataan monenlaista musiikin saralla. Opistolla harjoittelee Kulkuset-kuoro, joka on usein esiintynyt myös
opiston tilaisuuksissa. Syksyn ajan kokoontui ryhmä
musiikin varhaiskasvattajia
opistolla opiskelemaan varhaisiän musiikkikasvatusta
useiden Suomen huippukouluttajien johdolla. Tänä syksynä opistolla aloitti toimintansa Tärsky-bändi, jonka
soittajat ovat aikuisia kehi-

tysvammaisia. Opistolla käy
myös vaativan lääkinnällisen
kuntoutuksen asiakas musiikkiterapiassa. Musiikki soi
ja vaikuttaa siis myös muissa
kuin opiston omissa päivittäistoiminnoissa.
Opistolla satojen opiskelijoiden opintoihin kuuluu musiikkisisältöjä, vaikka varsinaista musiikkiopintoja tarjoavaa pitkäkestoista
opintokokonaisuutta ei opistolla olekaan ollut. Opistolla opiskellaan mm. musiikkikasvatusta, musiikillista
ilmaisua ja suomea musiikin avulla. Lisäksi talossa on
oma kuoro, bändiprojekteja
ja kitarakursseja. Kaikki tämä näkyy myös opiston yhteisissä tilaisuuksissa, joihin
kootaan tunneilla ohjelmaa
vapaaehtoisin voimin. Aina
löytyy esiintyjiä, jotka haluavat ilahduttaa myös mui-

ta taidoillaan. Jokainen lukuvuosi on erilainen, kun opiskelijoiden vaihtuessa seuraavassa joukossa voikin olla taas uusi lahjakkuus. Tällä hetkellä opistolla opiskelee esim. kontrabasson ja
oboen soittaja, ja heitä hyödynnetään useissa opiston tilaisuuksissa rikastuttamassa
musiikkiprojekteja.

Siionin virsiä ja
Apulantaa
Turun kristillisen opiston
juuret ovat herännäisyydessä, ja tämä herätysliike näkyy yhä opiston arvoissa ja
arjessa. Tärkeä osa opiston
musiikillisia juuria on Siionin virret, joita edelleen veisataan opistolla aamuhartauksissa ja hengellisissä tilaisuuksissa. Siionin virsistä
löytyy voimaa myös nykyihmisen arkeen. Niiden sanoma käsittelee ikuisia kysymyksiä ihmisen pienuudesta
ja Jumalan suuruudesta, armosta ja rinnalla kulkemises-

ta. Opiston messuissa on virsien lisäksi musisoitu esim.
reggae-rytmien, lattareiden
ja metallimessun tahtiin. On
haluttu monipuolistaa käsitystä hengellisestä musiikista, jopa niin että tänä syksynä messussa laulettiin mm.
Apulanta- ja Haloo Helsinki -yhtyeiden kappaleita.
Nämä laulut eivät alun perin
suinkaan ole hengellistä musiikkia. Laulujen sisällöissä
kuitenkin käsitellään samoja
teemoja kuin vaikkapa nuorten veisukirjan lauluissa.
Musiikkikasvatuksen tunneilla on usein pohdittu musiikin merkitystä ihmisen elämässä. Missä kaikissa tilanteissa musiikki on mukana
lohduttamassa, liikuttamassa, motivoimassa, virkistämässä ja antamassa lepopaikan arjen touhuista? Kuulokkeet päässä voit luoda itsellesi yksityisen tilan, jossa voit
valitsemasi musiikin avulla
vahvistaa omaa tunnetilaasi
tai pyrkiä pois vaikkapa ahdistavista ajatuksista. Toisaalta yhteisellä riemukkaalla musisoinnilla voit kokea
yhteyttä toisiin ilmaisemalla
tunteita turvallisen välineen,
musiikin avulla. Musiikilla
on valtava voima!

Kulttuurien juhlaa
Opistolla opiskelee eri kulttuureista tulevia opiskelijoita. Jokaisella on omanlaisensa
musiikillinen tausta. Opiston
juhlissa on nähty kurditanssia,
ghanalaisia rumpukomppeja,
latinalaisia rytmejä, darinkielistä laulua… Musisoinnin ja
tanssin avulla on tehty näkyväksi oman maan kulttuuria ja
erityisosaamista. Suomen kielen opiskelijoiden musiikin
tunneilla on opeteltu suomalaisia kansanlauluja ja kansantansseja sekä samalla rytmitelty ja maisteltu suomen kieltä
ja ääntämistä laulamalla. Suomalaisen nykymusiikin avulla
voi saada yhden näkökulman
yhteiskunnassa pinnalla olevista aiheista. Kulttuurin opiskelu musisoimalla on mielekästä ja se on myös lepopaikka hektisten opintojen keskellä. Kuvaavaa on erään suomen
kielen opiskelijan huudahdus
opiston käytävällä, kun hän
tentin jälkeen kohtasi musiikin opettajan: – Opettaja, nyt
minä tarvitsen musiikkia!
Teksti: Outi Lehtinen,
musiikin lehtori,
musiikkiterapeutti
Kuvat: Janne Peltonen
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Lukiryhmää opettava Petra Autio ei juuri istu oppituntien aikana, kun opiskelijat keskittyvät kirjoitusharjoituksiinsa.

Luku- ja kirjoitustaito on
avain itsenäiseen elämään

Laura Tikkanen

Monet Turun kristillisen opiston opiskelijoista
ovat maahanmuuttajataustaisia. Heitä opiskelee useissa erilaisissa ryhmissä: Suoki-ryhmissä
tavoitellaan sujuvaa kielitaitoa aiemman koulutuksen ja ammattitaidon ohelle ja siten nopeaa
siirtymistä työelämään, kun taas opiskelijat,
joilla ei ole koulutustaustaa, ohjataan aikuisten perusopetukseen. Se tarkoittaa useamman vuoden opiskelua ja kaikkia kouluaineita.
Aikuisten perusopetus jaetaan kahteen vaiheeseen: Alkuvaiheessa (Alpe-ryhmät) hiotaan ja
vahvistetaan kieli- ja opiskelutaitoja, ja päättövaiheessa (PE-ryhmät) suoritetaan kursseja
ja saadaan lopulta päättötodistus. Tarvittaessa
kaikkia näitä koulutuksia voi edeltää luku- ja
kirjoitustaidon koulutus.

Luki-ryhmän opettajan Johanna Piiraisen työhuoneen ovi on
aina auki, sillä lukiopetuksen lisäksi hän huolehtii kymppiluokkalaisten opinto-ohjauksesta.
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Monenlaisia
oppijoita ja
opetusmetodeja
– Saneluja, mallista kirjoittamista, toistamista, kuvailee luku- ja kirjoitustaidon
opiskelua Luki 1 -ryhmän
opettaja ja ryhmänvastaava Petra Autio. Esimerkiksi tunnesanoja ja tunteiden
ilmaisua on opiskeltu myös
kuvien, piirtämisen ja värittämisen avulla. Kielitaito ei
ole vain sanoja. – Viha näkyy mustina renkaina silmien ympärillä ja suu on pelkkä viiva, Petra havainnollistaa. Petran mukaan ilmaisutaitojen merkitys korostuu
elämänhallinnassa ja uudessa kulttuurissa, kun ihminen
ei vielä kykene kertomaan
sanoin tai itsenäisesti toimimaan ilman tulkkia. – Ilman
sanoja tulee usein tulkituksi väärin. On tärkeää oppia
keinot ilmaista itseä, vaikka
sujuvaa luku- ja kirjoitustaitoa ei vielä olisikaan, Petra
kertoo.
Toisessa lukiryhmässä
ollaan pidemmällä, sillä Luki 2 päättää opintonsa tulevaan jouluun. Silloin pitäisi
latinalaisen kirjaimiston ol-

la hallussa. Ryhmän kanssa viime keväänä opiskelun
aloittaneen Tiina Hämäläisen mukaan ryhmä oli
jo lähtökohdiltaan vahva.
– Monilla on luku- ja kirjoitustaitoa omassa äidinkielessään ja englantiakin osataan jonkun verran. Tällöin
puhutaan sekundaari- tai semilukutaitoisista oppijoista.
– Yleensä lukiryhmissä,
niin kuin muissakin maahanmuuttajien ryhmissä, on
kaikenlaisia oppijoita, kertoo Luki 2 -ryhmän nykyinen vastaava Johanna Piirainen. Primaarilukutaidottomiakin on eli sellaisia, jotka eivät osaa lukea
millään kielellä ja joilla ei
ole kokemusta koulunkäynnistä. Näitä on etenkin naisissa. – Onneksi meillä on
Mustikka, huomauttaa Tiina. Halisissa sijaitsevassa
Opetuskoti Mustikassa lapsille on järjestetty hoito äitien opiskelun ajaksi. Opiston opettaja vastaa opetuksesta, ja mukana on vapaaehtoisia avustajia Akateemisista naisista.
Mustikka tarjoaa kotiäideille mahdollisuuden päästä kiinni koulunkäyntiin, ja
monet heistä jatkavatkin
muissa ryhmissä, esimerkiksi juuri lukiryhmissä.
Siirtymistä Halisten opetuskodista opistolle helpottaa sekin, että lukiryhmien

opiskelu on osapäiväopiskelua: opiskelu alkaa puolilta päivin ja päättyy sopivasti ennen kuin lapset täytyy hakea päiväkodista. Aamupäivisin opiskelijat hoitavat kotiasioita ja tekevät
koulutehtäviä, kuten kirjoittavat uusia sanoja. – Kirjoitustehtävät ovat mieluisia
kotitehtäviä, Tiina kertoo.

Omalle
opiskelupolulle
Tavallisin opiskelupolku lukiopinnoista kulkee perusopetuksen alkuvaiheeseen,
Alpe-ryhmiin. Näin on Luki 2:n laita. – Ryhmästä tulee tammikuussa 2019 Alpe
1 -ryhmä, ja minä aloitan
uuden lukiporukan kanssa,
Johanna kertoo.
Uudet opiskelijat tulevat
TE-toimiston ohjaamina,
mutta opistolla tehdään sisäisiä siirtoja jo aloittaneiden opiskelijoiden tarpeiden mukaan. – Näin opiskelijoilla, jotka tarvitsevat
taitojen vahvistamista, on
mahdollisuus parantaa taitojaan ennen eteenpäin siirtymistä, iloitsee Petra. Johanna puolestaan on iloinen pienemmästä ryhmäkoosta: aloittavaan lukiryhmään tulee 15 opiskelijaa,
kun nykyisissä on ollut yli
20. – Opettaja ei ehdi auttamaan ja ohjaamaan kaikkia

henkilökohtaisesti, jos ryhmä on suuri, Johanna harmittelee.
Oppimispolku on aina
yksilöllinen. Joillekin riittää lukukauden mittainen
18 viikon jakso ja toiset tarvitsevat lukitaitojen vahvistamista kahden tällaisen
jakson verran. Lukitaitojen
kehittymisen myötä itsenäisyys ja riippumattomuus
omassa elämässä kasvavat.
Se on valtava elämänmuutos monille, joiden asioita on aina joku muu hoitanut. – Ei olla enää muiden
armoilla, Johanna tiivistää, tarkoitti se ”muut” sitten aviomiestä, lapsia, sukua tai viranomaisia.

Kaikki ovet auki
Seuraava uusi lukikoulutus
alkaa tammikuussa 2019.
Opetus jatkuu vanhaan malliin, mutta uusia kokeiluja ja yhteistyötä opiston ulkopuolelle ja opiston sisällä tehdään jatkuvasti. Tammikuussa kokeillaan tuutorointimallia, jossa perusopetuksen päättövaiheeseen
edenneet opiskelijat, joilla jo häämöttää peruskoulun päättötodistus, auttavat
lukiryhmän opiskelijoita
opiskelun alkuun. Samalla
toivottavasti syntyy pidemmällekin kantavia ystävyyssuhteita, ja usko omiin ky-

kyihin vahvistuu: Miksi minä en pystyisi, kun hänkin
pystyy?
PE2-ryhmän ryhmänvastaavan Tiina Naskin mukaan kokeilu on hyödyllinen, sillä tällainen toiminnallinen kurssi tuo hyvää vaihtelua muuten istuen ja kuunnellen opiskeltaviin tietopainotteisiin kursseihin. Koska kurssi on perusopetuksen opiskelijoille suomen kielen ja kirjallisuuden kursseista viimeinen, he pääsevät testaamaan
osaamistaan käytännössä ja
samalla näkevät oman kehityksensä kielenoppijana.
– Opiskelijat saavat harjoitusta työelämää ja jatkoopintoja varten: vahvistavat sosiaalisia taitoja, saavat kokemusta ryhmätyö- ja
suunnittelutaidoissa ja tietenkin se pakollinen kurssisuoritus päättötodistusta
varten myös motivoi opiskelijaa, Tiina luettelee tutoroinnin hyötyjä. Moni peruskoulun keväällä päättävistä on käynyt koko koulupolkunsa opistossa, suomen kielen alkeisryhmistä jatkokurssien kautta peruskouluun, ja kuuluu joku
haaveilevan myös jatkos-

Luki 1 -ryhmän huovutustöitä.

tuttaa ja jatkaa, että kaikki kyllä oppivat, jotkut
hitaammin, jotkut nopeammin. – Lukiryhmissä opetellaan uusia taitoja. Uutta eivät ole vain
latinalainen kirjaimisto vaan kaikki koulussa, kynän käyttämisestä,
paikallaan istumisesta ja
rauhallisena kuuntelemisesta lähtien, lisää Petra.
Ei ihme, että koulupäivän viimeisellä tunnilla ollaan usein väsyneitä. Siitä huolimatta lukiryhmien opiskelijat ovat motivoituneita ja
edistyvät opinnoissaan.

ta, esimerkiksi lapsi- ja perhetyön opinnoista ja lastenhoitajan ammatista. – Lukioonkin ollaan hyvää vauhtia
menossa, kehuu Tiina opiskelijoitaan.
Joskus on vaikeaa keskittyä opiskeluun, kun tulevaisuus ei tunnu valoisalta ja sävelet selviltä. Senkin
vuoksi on hyvä kuulla muiden koulutiestä ja sinnikkään opiskelun avaamista
mahdollisuuksista. – Se että
joskus on vaikeaa oppia uusia sanoja ja asioita, ei tarkoita varsinaisia oppimisvaikeuksia, Johanna muis-

KÄYTÄVÄN KUULUMISET
Mikä on lempipaikkasi opistolla?

Marju ja Jasmin
Marju ja Jasmin opiskelevat Kasvatus- ja ohjausalan
perustutkintoa ensimmäistä vuotta. He asuvat molemmat opiston asuntolassa. Heidän mielestään paras paikka opistolla on asuntolan aula, jossa asuntolan porukka viettää yhdessä aikaa. Aulasta löytää
hyvin juttelukavereita, jos esimerkiksi huoneessa on
yksinäistä ja tylsää.

Arsalan
Arsalan opiskelee opistolla suomen kieltä. Hänen
mielestään paras paikka opistolla on kirjasto, jossa
hän käyttää erityisesti tietokoneita.

– Useille lukikurssi on
yksinkertaisesti ensimmäinen mahdollisuus
päästä kouluun oppimaan, Johanna ja Petra kertovat. Tästä kertoo myös erään opiskelijan parahdus kirkolliskokousviikon vapaiden
lähestyessä: – Ei lomaa,
tahdon kouluun!
Teksti: Laura Tikkanen
Kuvat: Janne Peltonen
ja Laura Tikkanen

Teksti: Niina Heikkilä, kuvat: Janne Peltonen

Sofia
Sofia opiskelee kymppiluokalla. Hän tykkää viettää
aikaansa iltaisin käsityöluokassa, sillä hänen mielestä on kivaa tehdä käsillään erilaisia luovia töitä.
Asuntolassa asuville on järjestetty yhteistä ohjelmaa
iltaisin mm. tiistaisin on käsityötä ja keskiviikkoisin
pelataan erilaisia pelejä.

Leena
Leena Kvist on opintosihteerinä opistolla. Hänen ikkunastaan näkyy opiston keskellä oleva pikkumetsä, jota hän katselee ikkunasta töiden teon lomasta. Samalla hän voi lepuuttaa silmiään katselemalla
luontoa – se rauhoittaa.

Tommi
Tommi opiskelee viimeistä vuotta lapsi- ja perhetyön perustutkintoa. Hänen mielestään paras paikka on asuntolan aula, sillä siellä on mukavat sohvat.
Hänen mukaansa siellä on hyvä tehdä ryhmätöitä ja
siellä ei joudu koskaan olemaan yksin.

Antti
Antin voit bongata opiston vastaanotosta. Lempipaikakseen hän mainitsee kirjaston, jossa on hänen
mukaansa avaraa ja valoisaa ja siellä on miellyttävä
ja houkutteleva kirjojen tuoksu.
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Janne Peltonen

Linnasmäki järjestää juhlasi
Linnasmäellä on pitkät perinteet erilaisten perhejuhlien ja muiden juhlallisten tilaisuuksien järjestämisessä. Laaja tilavalikoima, toimiva tekniikka ja
suussa sulavat räätälöidyt tarjoilut takaavat onnistuneen tilaisuuden, on sitten kyseessä valmistumisjuhla, kaste- tai muistotilaisuus, häät, karonkka,
sukujuhla tai yhdistyksen juhlaillallinen.
töissä 13 vuotta. Lindakin on ollut
talossa jo 12 vuotta, siitä Linnasmäellä juhlia järjestämässä kuutisen vuotta.

Janne Peltonen

Juhlien järjestelyjä hoitavat Linnasmäen myyntineuvottelijat Tiina Bianciardi ja Linda Andersson. Tiina on ollut Linnasmäellä

– Kuluneen vuoden aikana toiminta on valtavasti lisääntynyt,
Tiina kertoo. – Alkuvuodesta lähtien meillä on ollut – muistojuhlat
mukaan lukien – yksi tai kaksi tilaisuutta kuussa.
– Viime kesänä oli yhdet häät
ja kahdet ristiäiset. Ensi vuoden
kesäkuussa on kolmet lakkiaiset,
Linda toteaa.
Viimeksi kuluneiden puolentoista vuoden aikana Tiina ja Lin-

Linda Andersson (vas.) ja Tiina Bianciardi auttavat Linnasmäen asiakkaita toteuttamaan onnistuneen tilaisuuden.
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da ovat panneet merkille, että ihmiset tykkäävät nykyään juhlia
isolla joukolla, mutta eivät välttämättä jaksa järjestää sellaisia juhlia kotona. Silloin Linnasmäki on
oivallinen vaihtoehto.
– Asiakkaiden kanssa räätälöidään sellaiset juhlat kuin he haluavat, ja vieläpä kohtuuhintaan.
Synttärien ja valmistujaisten vietto meillä onkin kovasti lisääntynyt, Linda sanoo.
Useimmiten juhlat järjetetään
tilauskahviossa, jonne mahtuu sata henkeä. Isommille tilaisuuksille
voi varata ruokasalin, jonne sopii
kolmekin sataa vierasta. Pienemmille juhlille sopii paikaksi takkahuone, jonne sopii parikymmentä
henkeä.
Monet Linnasmäessä järjestetyt
juhlat ovat painuneet myös järjestäjien mieleen lähtemättömästi.
– Niin kuin se yksikin karonkka, Tiina nauraa. Herra tohtori oli
pukeutunut sukelluspukuun ja väki vietti karonkkaa uima-altaassa
kumiankkojen kanssa!
– Bosnialaiset häät jäivät myös
mieleen, Linda kertoo. – Tuolit
päällystettiin juhlia varten ihan
uusiksi ja muutenkin tilauskahvio oli koristeltu aivan uuteen uskoon.
Linnasmäen valtti on myös se,
että aikataulujen suhteen ollaan
joustavia, ja kaikki hoituu saman
katon alla yöpymistä myöten.
– Meidän työ on miettiä mitä
tarvitaan. Keittiö, siivous ja muu
porukka tekee sujuvasti yhteistyö-

tä meidän kanssa, Tiina toteaa.
– Poikani kolmivuotissynttärit
olivat myös täällä ja liikuntasali oli lasten peuhutilana. Sellaistapa ei joka paikalla olekaan tarjota, Linda hymähtää.
Yleensä Linnasmäen tiloissa
pidetään 50-vuotispäivistä ylöspäin syntymäpäiväjuhlia. Monille
viisikymppiset ovat ensimmäinen
isompi juhla, ja monesti ihmiset
stressaavat aivan turhaankin juhlien onnistumisesta.
– Kerrotte meille vain mitä haluatte, meidän työ on miettiä mitä
siihen tarvitaan, Tiina toteaa.
– Joillakin on kyllä harvinaisen
selvät sävelet siitä millaiset juhlat haluaa. Eija Leino piirsi oikein paperille millainen pöytäjärjestyksen pitää olla, Tiina kertoo.

Helppo tapa
hyviin juhliin
Eija Leino on järjestänyt perhejuhlat Linnasmäessä pariinkin otteeseen: kymmenen vuotta sitten
hän juhli tilauskahviossa 60-vuotispäiviään, ja viime keväänä (lauantaina 24.3.2018) 70-vuotispäiviään yhdessä saman ikäisen miehensä kanssa.
– Juhlat olivat aivan ihanat. Aulassa monitorissa oli meidän kihlajaiskuva vuodelta 1971, ja teksti
”Tervetuloa”, Eija muistelee.
– Palvelu oli hyvää, Linnasmäen väellä oli paljon hyviä ideoita. Tilauskahvio oli varattu noin
70 vieraalle, joista melkein 20 oli

Opistossa tapahtuu

kuvat: Janne Peltonen

Lokakuussa Vanhan Tampereentien varteen pystytettiin
pari uutta liikennemerkkiä.

Myös lastenohjaajaopiskelijat pääsivät esiintymään
muulle opiston väelle jokasyksyisessä Linjatäräyksessä.

Mika Lamminpää

Linda Andersson

Lääketieteen linja voitti opiston sählyturnauksen. Finaalissa kaatui oikeustiedelinja.

Opiston
rakentaja
Diplomi-insinööri Paavo
Rinkineva kuoli 2.8.2018

Helsingissä 91 vuoden iässä. Hän kuului opiston osaavaan rakentajajoukkoon, jolla
oli näkyä, innostusta ja taitoa nostaa Turun kristillinen
opisto edelläkävijäksi maan
suurimpien kansanopistojen
joukkoon.

Eija Leino on saanut Linnasmäeltä erinomaista
palvelua omien juhliensa suhteen.

lapsia, mikä asettaa järjestelyille
hieman haasteita, Eija hymyilee.
– Takaseinä avattiin niin että
tilauskahviosta oli suora yhteys
takimmaiseen luokkaan, josta
oli tehty juhlatila lapsille. Siellä pyöri lasten videoita ja muuta
kivaa. Piano saatiin tilauskahvioon myös, Eija kertoo.
Luokkahuoneista haettiin tilauskahvioon pitkät pöydät, ja
kahvion pyöreät pöydät siirrettiin lasten juhlatilaan.
– Juhla alkoi kello 17 tervetuliaismaljoilla. Noutopöydässä oli hyvä tarjoilu, viinit ja oluet sekä konjakit kahvin kans-

Paavo Rinkineva toimi opiston johtokunnassa vuodesta
1969 vuoteen 1998. Puheenjohtaja hän oli toistakymmentä vuotta. Uusi opistorakennus Linnasmäen kupeessa otettiin käyttöön vuonna
1973. Pauli Lehti, Urpo Rastimo ja Paavo Rinkineva mainitaan usein kolmikkona, jotka
asettuivat levein hartioin tukemaan opiston silloista johtajaa Mauno Mäntymaata rakennustöiden aloittamiseksi
ja loppuun saattamiseksi.

Bosnialaisia häitä varten tilauskahvion tuolit saivat uuden päällysteen.

sa, lapsille mehua ynnä muuta
– kaikki oli ensiluokkaista, Eija kehuu.
Ohjelmassa oli mm. taikuri, joka viihdytti ensin koko porukkaa tilauskahviossa tempuillaan ja siirtyi sitten lasten iloksi heidän omaan tilaansa tekemään muun muassa koiria pitkistä ilmapalloista. Lasten tilassa oli myös karkkibaari, ja lapset pääsivät vapaasti juoksentelemaan käytävissä.
Espoolainen perhe yöpyi kokoushotelli Linnasmäessä ja koko perhe pääsi uimaan. Lapsiperheet eivät tietenkään voi ko-

vin pitkään valvoa, joten heidän lähdettyään aikuisväki siirtyi takkahuoneen puolelle kymmenen jälkeen, ja siellä oli sitten
vapaampaa yhdessäoloa.
– Henkilökunta oli laittanut
meille yöpalaksi broilerikiusausta ja salaattia, jotka odottivat
jääkaapissa. Tarvitsi vain laittaa
kiusaus uuniin ja salaatit pöytään, niin se oli siinä, Eija kertoo.
Alueen asukkaille Linnasmäki ja opisto ovat todella tärkeitä.
Opisto ei haittaa ympäristöä ja
on todella myötämielinen asukkaita kohtaan. Eija on kaksien

syntymäpäiväjuhlien lisäksi järjestänyt muitakin juhlia takkahuoneessa.
– Voin kyllä lämpimästi suositella näitä Linnasmäen juhlapalveluja. Tämä on todella helppo tapa järjestää hyvät juhlat,
sen kun kertoo toiveensa henkilökunnalle ja he toteuttavat
kaikki, Eija kehuu.
Mika Lamminpää

Opiston rakentaminen Paavon puheenjohtajakaudella koski myös kansanopisto-opintojen sisällöllistä uudistamista. Kirkon ja yhteiskunnan tunteminen antoivat
hyvät eväät, rohkea ote toi
opistolle menestystä ja kasvua.
Paavo Rinkineva toimi ennen
eläkkeelle jäämistään toistakymmentä vuotta Kustannus-Osakeyhtiö Kotimaan toimitusjohtajana. Opistolla hän
oli usein nähty ystävä.
Tapani Rantala
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Kurssit kevät 2019
• Lastenmusiikkikurssi 18.1.–15.4.2019
• Korjaavan perhetoiminnan kurssi 23.–25.1.2019 ja
18.–19.9.2019.
• Työkaluja web designerille: Ammattimainen kuvankäsittely – Adobe Lightroom 31.1.2019 alkaen
• Parasta minussa -koulutus:
Esitys omasta tarinasta 2.–3.2.2019
• Sukella Raamatun tarinaan 6.2.2019
• Tukiviittomien jatkokoulutus 9.–10.2.2019
• Perunkirjoituksen ja kuolinpesän neuvonta
palvelut 12.–13.2.2019
• Harmonisen laulun kurssi 15.–17.2.2019
• Yleisen kirkkohistorian perusteet 4.–5.3.2019
• Mahdollistava kirkko -koulutus
8.–9.3.2019 sekä 26.4.2019
• Ilo irti vasusta 18.3. ja 2.9.2019
• Lastenhoitokurssi 23.3.2019 alkaen
• Suntioiden kevätkoulutus 25.–26.3.2019
• Sukella tarinaan -menetelmäkoulutus
30.–31.3.2019
• Perkkakurssi 1.–2.4.2019
• Pyhiinvaelluskoulutus 5.–7.4.2019
• Hengellisen ohjauksen koulutuspäivä 10.4.2019
• Deep talk -koulutus 24.–25.4.2019
• Voimavarapäivä 3.5.2019
• Työpaikkaohjaajien koulutus 23.5.2019
Kurssitiedot internetosoitteessa: www.tk-opisto.fi
Lisätiedot: kurssipalvelut@tk-opisto.fi
Ilmoittautumiset: https://wilma.tk-opisto.fi/
browsecourses

Herännäisseurat
Kasvatus- ja ohjausalan
perustutkinto
Kasvatus- ja ohjausalan
ammattitutkinto
Seurakunta- ja
hautauspalvelualan
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

Turun kristillinen opisto | Lustokatu 7, 20380 Turku | puh. 02 4123 500 | info@tk-opisto.fi

www.turunkristillinenopisto.fi

Tervetuloa hiljentymään, veisaamaan,
virkistymään ja tapaamaan tuttuja!
• ma 10.12. klo 19
• to 13.12. klo 18
• su 6.1. klo 16
• to 17.1. klo 18
• su 27.1. klo 18
• su 3.2. klo 16
• ma 11.2. klo 19
• to 14.2. klo 18
• su 24.2. klo 18
• su 3.3. klo 16
• ma 11.3. klo 19
• la 23.3.

TYÖKALUJA WEB DESIGNERILLE
maaliskuu 2019 – helmikuu 2020
Koulutus sopii sekä oman ammattiosaamisen vahvistamiseen että uusien osaamisalueiden valloittamiseen. Koulutuskokonaisuudessa käydään läpi Adoben ohjelmia (esim. Lightroom, Photoshop,
Premiere Pro, Illustrator) sekä saadaan valmiuksia
Web designerin työhön.
Lue lisää: www.turunkristillinenopisto.fi

Kevätopistolaispäivä
sunnuntaina
24.3.2019
Messu Tuomiokirkossa
klo 10. Lounas opistolla
messun jälkeen.
Seurat klo 13.
Tervetuloa!

• su 24.3. klo 10
• su 31.3. klo 18
• su 7.4. klo 11
• su 7.4. klo 16
• to 11.4. klo 18
• su 28.4. klo 18

Viestejä Turun
kristillisestä
opistosta

• su 5.5. klo 16

joulukuu 2018

• ma 13.5. klo 19

Päätoimittaja:
Toimituskunta:
		
Ulkoasu ja taitto:
Paino:
		

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

• to 23.5. klo 18

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

Jutanpäiväseurat Varissuon
kirkolla, kahvi klo 18.30
Opiston jouluseurat
Tuomiokirkkoseurakunnan
kokoussali, Eerikinkatu 3,
kahvit klo 15.30 alkaen
Opiston seurat, kahvila,
kahvit klo 17.30 alkaen
Miesten veisuut, Mikaelin srk:n
klubihuoneella, Puistokatu 13
Tuomiokirkkoseurakunnan
kokoussali, Eerikinkatu 3,
kahvit klo 15.30 alkaen
Iisanpäiväseurat, Varissuon
kirkko, kahvit klo 18.30 alkaen
Opiston seurat, kahvila,
kahvit klo 17.30 alkaen
Miesten veisuut, Mikaelin srk:n
klubihuoneella, Puistokatu 13
Tuomiokirkkoseurakunnan
kokoussali, Eerikinkatu 3,
kahvit klo 15.30 alkaen
Kalervonpäiväseurat, Varissuon
kirkko, kahvit klo 18.30 alkaen
Jaakko Elenius – kirkon körtti,
Seminaari Turun kristillisellä
opistolla
Opistolaispäivät, messu Maarian
kirkossa, lounas ja seurat opistolla klo 13
Miesten veisuut, Mikaelin srk:n
klubihuoneella, Puistokatu 13
Herättäjän kirkkopyhä Henrikinkirkolla - messu, jonka jälkeen
kahvit ja seurat Ruususalissa
Tuomiokirkkoseurakunnan
kokoussali, Eerikinkatu 3,
kahvit klo 15.30 alkaen
Opiston seurat, kahvila,
kahvit klo 17.30 alkaen
Miesten veisuut, Mikaelin srk:n
klubihuoneella, Puistokatu 13
Tuomiokirkkoseurakunnan
kokoussali, Eerikinkatu 3,
kahvit klo 15.30 alkaen
Kukanpäiväseurat, Varissuon
kirkko, kahvit klo 18.30 alkaen
Opiston kevätseurat, kahvila,
kahvit klo 17.30 alkaen

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

