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Uusi 1.9.2018 voimaan tullut varhaiskasvatuslaki 
sisälsi suuren ilouutisen: uuden Kasvatus- ja ohjaus-
alan perustutkinnon sisältämä Kommunikaation ja 
viittomakielisen ohjauksen osaamisala antaa kel-
poisuuden varhaiskasvatuksen lastenhoitajan teh-
tävään. Myös vanhan tutkinnon eli Viittomakielisen 
ohjauksen perustutkinnon suorittaneet saivat saman 
kelpoisuuden. Monivuotinen monen tahon ajama ta-
voite saavutti nyt pitkään kaivatun lopputuloksen.

Tiina Haaksilahti toimii opettaja-
na kommunikaation ja viittomakie-
lisen ohjauksen osaamisalalla. Hän 
on tehnyt työtä kymmeniä vuosia, 
jotta myös viittomakielen ohjaajil-
la olisi kelpoisuus toimia varhais-
kasvatuksessa. – On hienoa, että pit-
kän vaikuttamistyön seurauksena 
osaaminen virallistettiin ja tunnus-
tettiin. Viittomakielen ohjaajat ovat 
olleet aina haluttuja ammattilaisia 
varhaiskasvatuksessa, mutta aikai-
semmin kelpoisuusvaatimukset ovat 
nousseet työsuhteen vakinaistami-
sen esteeksi. Uudessa varhaiskasva-
tuslaissa on kielellisten vähemmis-
töjen palvelujen velvoite, kuten esi-

merkiksi viittomakielisille lapsille 
palvelujen järjestämisen velvoite, ja 
olen todella iloinen erityisesti näiden 
varhaiskasvatuksessa kommunikoin-
nissa tukea tarvitsevien lasten puo-
lesta. Kaikilla pitää olla itsemäärää-
misoikeus ja jokaisella lapsella on 
oikeus tulla kuulluksi, vaikka hän ei 
puhuisikaan tai ymmärtäisi puhetta. 
Hyvin monet erilaiset lapset tarvitse-
vat tukea omaan kommunikointiin; 
esimerkiksi maahanmuuttajataustai-
set lapset hyötyvät puhetta tukevien, 
täydentävien ja korvaavien kommu-
nikointikeinojen käytöstä. 

– Sekä vanhan tutkinnon suoritta-
neet viittomakielen ohjaajat että uu-

Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi
den tutkinnon suorittavat kommu-
nikaation ja viittomakielen ohjaajat 
osaavat mm. tukiviittomia, piirtämi-
seen ja kuvien käyttöön perustuvia 
graafisia kommunikointikeinoja, sel-
kokieltä ja eleilmaisua, kertoo Tiina.

Tuntosarvet ylhäällä
Kommunikaation ja viittomakieli-
sen ohjauksen osaamisalan suorit-
tanut on kommunikoinnin ja vuo-
rovaikutuksen ammattilainen. Tut-
kinto antaa monipuoliset taidot oh-
jata ja avustaa henkilöitä, joilla on 
haasteita vuorovaikutustilanteissa 
esim. kielellisten häiriöiden, kuu-
lovamman tai kielitaidon puutteel-
lisuuden takia. Tutkinnon suoritta-
nut työskentelee esim. päiväkodis-
sa, koulussa tai vammaisten ihmis-
ten asumisyksikössä.

Tiinan mielestä hyvällä kommu-
nikaation ja viittomakielen ohjaa-
jalla tulee olla kyky kohdata ihmi-
nen kunnioittavasti ja arvostavasti 
oman persoonansa kautta. Ohjaa-

jan pitää antaa ohjattavalleen tilaa 
omaan ilmaisuun niin, ettei hän 
vahingossakaan kävele toisen ih-
misen yli. Hyvä ohjaaja keksii eri-
laisia keinoja, miten ihminen saa 
ilmaistua ajatuksiaan, toiveitaan ja 
halujaan. 

– On tärkeää löytää aika pysäh-
tymiseen toisen ihmisen äärelle. 
Se on vaikea taito, sillä nykyään 
on paljon ärsykkeitä kaikkialla. Pi-
tää oppia pitämään tuntosarvet yl-
häällä ja aistia, mitä juuri tämä ih-
minen tarvitsee. Jokainen ohjaaja 
toimii omalla persoonallisella ta-
vallaan. On hyvä, että on erilaisia 
ohjaajia, sillä juuri sitä kautta löy-
tyy todellinen voimavara. Koulu-
tuksen tavoitteena onkin löytää jo-
kaisen opiskelijan omat vahvuu-
det, kuvailee Tiina.

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

nellä löytyy innostusta ja välittä-
mistä yli 30 vuoden työuran jäl-
keen. Hän pitää tärkeänä opettami-
sessa innostuneisuutta ja näkemystä 
siitä, miksi jonkin osaamisen opet-
taminen on tärkeää. 

– Hienointa on huomata, kun 
vanhat opiskelijat uskaltavat roh-
keasti ja kunnianhimoisesti viedä 
eteenpäin omalla työpaikallaan ke-
hittämisehdotuksia ja tahtovat jat-
kuvasti kehittää itseään. Ohjaajan 
työssä ei ole koskaan valmis, ja jo-
kainen päivä on erilainen. Tärkein-
tä opetustyössä on saada opiskeli-
jat ajattelemaan ja pohtimaan asioi-
ta eri näkökulmista. Kommunikoin-
tiin ja vuorovaikutukseen vahvasti 
kytkeytyvä ammatti edellyttää si-
tä, että opitaan antamaan tilaa mo-
niäänisyydelle ja eri näkemyksille 
– myös omassa opiskeluryhmässä.
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Joulun aikaan moni ra-
kentaa tai laittaa esille sei-
men, jonka keskellä on py-
hä perhe. Tuntuu luonnolli-
selta, että Jeesuskin sai syn-
tyä perheeseen, jossa oli-
vat hänestä huolehtivat van-
hemmat. Uudessa testamen-
tissa mainitaan lisäksi Jee-
suksen veljet ja sisaret. Ma-
ria-äidille läheinen oli myös 
hänen sukulaisensa Elisabet, 
Johannes Kastajan äiti. Jee-
suksella oli suku, jonka mer-
kitystä myös evankeliumien 
sukuluettelot korostavat.
Toisaalta Jeesuksen suhde 
perheeseensä oli myös jän-
nitteinen. Markuksen, Mat-
teuksen ja Luukkaan evan-

keliumeissa kerrotaan vä-
hän eri tavoin, miten Jeesus 
otti etäisyyttä perheeseensä 
ja sukuunsa julkisen toimin-
tansa aikana. Hän ei aset-
tanut perhettään etusijalle, 
vaan ne, jotka kuuntelivat 
hänen sanomaansa Jumalan 
valtakunnasta.

Raamatuntutkijoiden 
kirjoittamassa kirjassa 
”Köyhien Raamattu” Saka-
ri Häkkinen pohtii Jeesuk-
sen suhdetta kotiinsa ja per-
heeseensä. Jeesuksen elä-
mäntapa oli melko liikkuva, 
vaikka hänellä olikin koti-
kaupunkina Nasaretin jäl-
keen Kapernaum.  Luuk-

kaan evankeliumissa Jeesus 
sanoo: ”Ketuilla on luolan-
sa ja taivaan linnuilla pesän-
sä, mutta ihmisen Pojalla ei 
ole, mihin hän päänsä kallis-
taisi” (Luuk. 9:57). Jeesuk-
sella oli siis myös kokemus 
kodittomuudesta.

Yleensä on totuttu ajattele-
maan, että Jeesuksen ”kodit-
tomuus” oli hänen oma va-
lintansa tai kutsumukseensa 
liittyvä asia. Ehkä näin oli-
kin, mutta Häkkinen pohtii 
myös Jeesuksen ammattia 
rakentajana, mikä vaati tuo-
hon aikaan usein siirtymistä 
paikasta toiseen. Roomalai-
set valloittajat tuhosivat toi-

sinaan ihmisten asumuksia 
etsiessään vastustajiaan. On 
mahdollista, että Jeesuksen 
julistus Jumalan valtakun-
nassa ja väkijoukkojen ke-
rääntyminen hänen ympä-
rilleen herätti roomalaisten 
epäluuloja. Jeesuksen ei eh-
kä ollut turvallista asua ko-
tonaan Kapernaumissa.

Olennaisinta on kuiten-
kin, että Jeesus tunsi kodit-
tomuuden omakohtaisesti. 
Tänä päivänä Suomessa on 
kodittomia sekä kantasuo-
malaisten että maahanmuut-
tajien keskuudessa. Suoma-
laisessa kulttuurissa oma 
koti on niin tärkeä, että sin-
ne voi olla vaikea kutsua ke-

tään perheeseen tai lähi- ja 
ystäväpiiriin kuulumatonta. 

Voisivatko Jeesuksen sa-
nat omasta kodittomuudes-
taan olla meille kutsu totut-
tujen rajojen ylittämiseen? 
Sanat liittyivät niihin tilan-
teisiin, joissa joku halusi 
seurata Jeesusta tai Jeesus 
kutsui itse seuraansa jonkun. 
Usein ihmiset esittivät Jee-
sukselle erilaisia esteitä vas-
tata hänen kutsuunsa. Mekin 
valitsemme seuraksemme 
usein vain niitä, joiden aja-
tusmaailma ja elämäntapa 
on lähellä omaamme. Em-
me joudu muuttumaan em-
mekä mukautumaan uusiin 
ajatuksiin ja asioihin. 

Kutsu toisen ihmisen ko-
tiin on usein tärkeää juuri 
niille, jotka ovat joutuneet 
jättämään oman kotinsa ja 
siirtymään toiseen maahan 
tai maanosaan. Seurakun-
ta ja miksei myös kristilli-
nen opisto voi olla paikka, 
jossa kodittomuudesta väli-
aikaisesti tai pitkäaikaises-
ti kärsivä löytää toisen ih-
misen, joka kuuntelee ja on 
kiinnostunut. Samalla myös 
kuuntelijan tai uuden ihmi-
sen kotiinsa kutsuvan maa-
ilma avartuu.

Matti Ijäs
Opettaja ja opistopappi

Arvot kantavat
Mitkä arvot ovat meille tärkeitä? Tätä olemme mietti-
neet opistossamme tavallista enemmän kuluneen vuo-
den aikana. Olemme uudistaneet strategiaamme. Tärkei-
tä arvoja voi olla useita, tällä kertaa valitsimme kolme: 

• Luotettavuus
• Välittäminen
• Yhteisöllisyys

Haluamme olla opiskelupaikka, jossa opiskelija voi 
työskennellä luottavaisin mielin. Tarjoamamme koulu-
tus on laadukasta ja tuloksekasta, opiskelijasta pidetään 
hyvää huolta, toimimme luotettavana koulutuksenjärjes-
täjänä, yhteistyökumppanina ja työnantajana. Myös Lin-
nasmäki Oy:n asiakassuhteet perustuvat luottamukselle. 

Välittäminen on arvo, joka Turun kristillisessä opistos-
sa on sukua lähimmäisenrakkaudelle. Opiston vanha oh-
je on kohdella jokaista opistolle tulevaa ystävänä. Yk-
silöllinen kohtaaminen ja tarvittaessa tukeminen kuulu-
vat opiston arkeen. Välittäminen näkyy suhtautumises-
sa työntekijöihin ja myös esimerkiksi Linnasmäen asi-
akkaisiin. Toteutamme opistossa ja Linnasmäessä kestä-
vän kehityksen ohjelmaa, joka tarkoittaa, että välitämme 
paitsi toisistamme myös ympäristöstä ja näemme vaiku-
tuksemme ympäröivään yhteiskuntaan ja maailmaan.

Kansanopisto perustuu ajatukselle yhdessä oppimisesta 
ja yhdessä elämisestä. Yhteisöllisyys on luonteva arvo 
Turun kristillisen opistolle. Opiskelu ei ole yksin puur-
tamista vaan yhdessä tekemistä ja jakamista. Arki on 
täynnä kohtaamisia. Yhteisölliset tapahtumat, sählytur-
naukset, peli-illat, kuorot, itsenäisyyspäiväjuhlat, mes-
sut ja yhteisvastuutempaukset ovat tärkeä osa opiston 
elämää. Työyhteisön yhteisöllisyys on voimavara.

*   *   *

Adventtiaika valmistaa meitä joulunviettoon. Kristilli-
sessä perinteessä se on paastonaikaa. Voisiko se merki-
tä meille keventämistä, yksinkertaistamista, välittämis-
tä ja yhteisölli-
syyttä? 

Hyvää matkaa 
seimelle!

Kutsu kotiin

Pääkirjoitus

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.Pikottaen
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Kansanopistopäivät pidettiin tä-
nä vuonna Helsingissä. Järjestäji-
nä toimivat JHL-opisto, 111-vuo-
tias Laajasalo-opisto sekä Kansan-
opistoyhdistys ry. Ohjelmaa oli pal-
jon ja se oli riemastuttavan hyvää. 
Turun kristilliseltä opistolta päiviin 
osallistuivat Niina Heikkilä, Tiina 
Bianciardi, Heidi Sanevuori, He-
lena Stenman ja Marjaana Talo-
nen. Osallistujia oli kokonaisuudes-
saan noin sata. Koko joukko oli saa-
nut etukäteen varata tutustumiskoh-
teita ja työpajoja. Päivien teeman oli 
Työhyvinvointi ja otsikkona ”Saa 
olla hauskaa”. Kuulosti alun perin 
hieman kuluneelta ja yleiseltä ai-

heelta, mutta järjestäjät olivat saa-
neet aiheesta todella paljon irti.

Saimme aluksi nähdä forumteat-
teria, jossa yleisö näkee ensin koko 
esityksen ja sen jälkeen saa puuttua 
sen kulkuun, keskeyttää ja kertoa 
miten pitäisi jatkaa. Näytille tuo-
tiin hyvin tavallista työelämän vuo-
rovaikutusta ja roolitusta. Pienillä 
muutoksilla myös tilanne ja toimin-
ta muuttuivat. Esitys antoi paljon 
ajattelemisen aihetta. Työtapa oli 
mielenkiintoinen ja toimiva koulu-
tusmenetelmä. 

Saimme täyttää työhyvinvoinnin 
tikkataulua omasta hyvinvoinnista 
ja sen edistämisestä sekä kuunnella 

Kansanopistopäivillä  
saa olla hauskaa

alustusta ja keskustella siitä miten työ-
hyvinvointia edistetään.

Tutustumiskohteita oli paljon aina 
kauhujen kävelystä Stadin panimoon as-
ti. Me kaikki opistolaiset maistelimme 
pienpanimon tuotteita ja saimme kuul-
la koko oluen panemisen prosessin alus-
ta loppuun.

Illallinen ja oli aivan upea ja samal-
la tutustuimme moniin muihin osallis-
tujiin. Ja tämä tutustuminen jatkui läpi 
kansanopistopäivien. Ilmapiiri ja tunnel-
ma oli välitön ja iloinen. Oltiin niin sa-
maa porukkaa ja jaettiin työelämän kuu-
lumisia ihan kuin oltaisi oltu tuttuja kau-
emmin. Toki heitäkin oli joukossa: mo-
nissa muissa verkostoissa, hankekoko-
uksissa, OPH.n päivillä ym. aiemmin tu-
tuiksi tulleita joita oli ihana tavata näis-
sä merkeissä.

Laajasalo-opistolla sai osallistua työ-
pajoihin. Tarjolla oli maindfulnessia, 
TRE-stressinpoistoliikkeitä, ulkojump-
paa, luovaa kirjoittamista ym. kokemuk-
sellista ja toiminnallista. Saimme myös 
pelata opiskelijoiden tekemiä tietokone-
pelejä, olla haastateltavina Kaupunki-
radion live-lähetyksessä (Laajasalossa 
media-alaa opiskelevien toteuttama ra-
diokanava) lukea promterista uutisia ja 
nähdä opiskelijoiden tekemiä lyhytelo-
kuvia.

Paras ikinä seuraamani paneelikes-
kustelu toteutui Laajasalo-opistossa 
opiskelleiden julkisuuden henkilöiden 
toimesta. Mukana olivat: Katja Ståhl, 
Esko Eerikäinen, Lauri Salovaara ja 
Klaus Thomasson. Lisäksi henkeäsal-
paavan vauhdikkaasta luennosta vasta-
si funktionaalisen lääketieteen asiantun-
tija Paula Heinonen, myös radiosta tut-
tu luennoitsija.  

Iltajuhlassa esiintyi mahtavalla mei-
ningillä 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 työka-
vereihin paremmin. Välillä jopa mietit-
tiin, että tästäkö meille maksetaan palk-
kaa – niin antoisaa ja mukavaa oli!

Marjaana Talonen
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Pari vuotta sitten kansanopis-
topäivillä julkaistiin kansan-
opiston laulukirja, jossa on 
taitavasti ryhmitelty laulut va-
paan sivistystyön lain tavoit-
teiden mukaisiin lukuihin. 
Laulamiseen liittyvä pedago-
giikka ohjaa opiskelijoita kan-
sanopistojen keskeisten arvo-
jen äärelle. Laulukirjan alaot-
sikoista löytyy mm. omaehtoi-
nen oppiminen, osallisuus, yh-
teisöllisyys, tasa-arvo ja moni-
arvoisuus, monikulttuurisuus 
ja kansainvälisyys. Musiikil-
la ja yhteislaululla on helppo 
sivuta näitä teemoja luennoi-
matta tai saarnaamatta.

Monenlaista 
musiikkia

Turun kristillisellä opistolla 
puuhataan monenlaista mu-
siikin saralla. Opistolla har-
joittelee Kulkuset-kuoro, jo-
ka on usein esiintynyt myös 
opiston tilaisuuksissa. Syk-
syn ajan kokoontui ryhmä 
musiikin varhaiskasvattajia 
opistolla opiskelemaan var-
haisiän musiikkikasvatusta 
useiden Suomen huippukou-
luttajien johdolla. Tänä syk-
synä opistolla aloitti toimin-
tansa Tärsky-bändi, jonka 
soittajat ovat aikuisia kehi-

Musiikki yhdistää, liikuttaa  
ja ilahduttaa opistolaisia
Kansanopistoissa musiikilla on aina ollut 
selkeä tehtävä. Musiikki saa juhlan tuntu-
maan juhlalta. Se on olennainen osa kris-
tillisen opiston hartauselämää. Musiikki 
yhdistää eri maista tulevat opiskelijat ja 
tuottaa yhteistä iloa, vaikka yhteistä kieltä 
vasta hapuillaan.

tysvammaisia. Opistolla käy 
myös vaativan lääkinnällisen 
kuntoutuksen asiakas mu-
siikkiterapiassa. Musiikki soi 
ja vaikuttaa siis myös muissa 
kuin opiston omissa päivit-
täistoiminnoissa.

Opistolla satojen opis-
kelijoiden opintoihin kuu-
luu musiikkisisältöjä, vaik-
ka varsinaista musiikkiopin-
toja tarjoavaa pitkäkestoista 
opintokokonaisuutta ei opis-
tolla olekaan ollut. Opistol-
la opiskellaan mm. musiik-
kikasvatusta, musiikillista 
ilmaisua ja suomea musii-
kin avulla. Lisäksi talossa on 
oma kuoro, bändiprojekteja 
ja kitarakursseja. Kaikki tä-
mä näkyy myös opiston yh-
teisissä tilaisuuksissa, joihin 
kootaan tunneilla ohjelmaa 
vapaaehtoisin voimin. Aina 
löytyy esiintyjiä, jotka ha-
luavat ilahduttaa myös mui-

ta taidoillaan. Jokainen luku-
vuosi on erilainen, kun opis-
kelijoiden vaihtuessa seu-
raavassa joukossa voikin ol-
la taas uusi lahjakkuus. Täl-
lä hetkellä opistolla opis-
kelee esim. kontrabasson ja 
oboen soittaja, ja heitä hyö-
dynnetään useissa opiston ti-
laisuuksissa rikastuttamassa 
musiikkiprojekteja.

Siionin virsiä ja 
Apulantaa
Turun kristillisen opiston 
juuret ovat herännäisyydes-
sä, ja tämä herätysliike nä-
kyy yhä opiston arvoissa ja 
arjessa. Tärkeä osa opiston 
musiikillisia juuria on Siio-
nin virret, joita edelleen vei-
sataan opistolla aamuharta-
uksissa ja hengellisissä ti-
laisuuksissa. Siionin virsistä 
löytyy voimaa myös nykyih-
misen arkeen. Niiden sano-
ma käsittelee ikuisia kysy-
myksiä ihmisen pienuudesta 
ja Jumalan suuruudesta, ar-
mosta ja rinnalla kulkemises-

ta. Opiston messuissa on vir-
sien lisäksi musisoitu esim. 
reggae-rytmien, lattareiden 
ja metallimessun tahtiin. On 
haluttu monipuolistaa käsi-
tystä hengellisestä musiikis-
ta, jopa niin että tänä syksy-
nä messussa laulettiin mm. 
Apulanta- ja Haloo Hel-
sinki -yhtyeiden kappaleita. 
Nämä laulut eivät alun perin 
suinkaan ole hengellistä mu-
siikkia. Laulujen sisällöissä 
kuitenkin käsitellään samoja 
teemoja kuin vaikkapa nuor-
ten veisukirjan lauluissa.

Musiikkikasvatuksen tun-
neilla on usein pohdittu mu-
siikin merkitystä ihmisen elä-
mässä. Missä kaikissa tilan-
teissa musiikki on mukana 
lohduttamassa, liikuttamas-
sa, motivoimassa, virkistä-
mässä ja antamassa lepopai-
kan arjen touhuista? Kuulok-
keet päässä voit luoda itselle-
si yksityisen tilan, jossa voit 
valitsemasi musiikin avulla 
vahvistaa omaa tunnetilaasi 
tai pyrkiä pois vaikkapa ah-
distavista ajatuksista. Toi-
saalta yhteisellä riemukkaal-
la musisoinnilla voit kokea 
yhteyttä toisiin ilmaisemalla 
tunteita turvallisen välineen, 
musiikin avulla. Musiikilla 
on valtava voima!

Kulttuurien juhlaa

Opistolla opiskelee eri kult-
tuureista tulevia opiskelijoi-
ta. Jokaisella on omanlaisensa 
musiikillinen tausta. Opiston 
juhlissa on nähty kurditanssia, 
ghanalaisia rumpukomppeja, 
latinalaisia rytmejä, darinkie-
listä laulua… Musisoinnin ja 
tanssin avulla on tehty näky-
väksi oman maan kulttuuria ja 
erityisosaamista. Suomen kie-
len opiskelijoiden musiikin 
tunneilla on opeteltu suoma-
laisia kansanlauluja ja kansan-
tansseja sekä samalla rytmitel-
ty ja maisteltu suomen kieltä 
ja ääntämistä laulamalla. Suo-
malaisen nykymusiikin avulla 
voi saada yhden näkökulman 
yhteiskunnassa pinnalla ole-
vista aiheista. Kulttuurin opis-
kelu musisoimalla on miele-
kästä ja se on myös lepopaik-
ka hektisten opintojen keskel-
lä. Kuvaavaa on erään suomen 
kielen opiskelijan huudahdus 
opiston käytävällä, kun hän 
tentin jälkeen kohtasi musii-
kin opettajan: – Opettaja, nyt 
minä tarvitsen musiikkia! 

Teksti: Outi Lehtinen,
musiikin lehtori,  

musiikkiterapeutti
Kuvat: Janne Peltonen
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Luku- ja kirjoitustaito on  
avain itsenäiseen elämään
Monet Turun kristillisen opiston opiskelijoista 
ovat maahanmuuttajataustaisia. Heitä opiske-
lee useissa erilaisissa ryhmissä: Suoki-ryhmissä 
tavoitellaan sujuvaa kielitaitoa aiemman koulu-
tuksen ja ammattitaidon ohelle ja siten nopeaa 
siirtymistä työelämään, kun taas opiskelijat, 
joilla ei ole koulutustaustaa, ohjataan aikuis-
ten perusopetukseen. Se tarkoittaa useam-
man vuoden opiskelua ja kaikkia kouluaineita. 
Aikuisten perusopetus jaetaan kahteen vaihee-
seen: Alkuvaiheessa (Alpe-ryhmät) hiotaan ja 
vahvistetaan kieli- ja opiskelutaitoja, ja päät-
tövaiheessa (PE-ryhmät) suoritetaan kursseja 
ja saadaan lopulta päättötodistus. Tarvittaessa 
kaikkia näitä koulutuksia voi edeltää luku- ja 
kirjoitustaidon koulutus.

Monenlaisia  
oppijoita ja  
opetusmetodeja
– Saneluja, mallista kirjoit-
tamista, toistamista, kuvai-
lee luku- ja kirjoitustaidon 
opiskelua Luki 1 -ryhmän 
opettaja ja ryhmänvastaa-
va Petra Autio. Esimerkik-
si tunnesanoja ja tunteiden 
ilmaisua on opiskeltu myös 
kuvien, piirtämisen ja värit-
tämisen avulla. Kielitaito ei 
ole vain sanoja. – Viha nä-
kyy mustina renkaina silmi-
en ympärillä ja suu on pelk-
kä viiva, Petra havainnollis-
taa. Petran mukaan ilmaisu-
taitojen merkitys korostuu 
elämänhallinnassa ja uudes-
sa kulttuurissa, kun ihminen 
ei vielä kykene kertomaan 
sanoin tai itsenäisesti toimi-
maan ilman tulkkia. – Ilman 
sanoja tulee usein tulkituk-
si väärin. On tärkeää oppia 
keinot ilmaista itseä, vaikka 
sujuvaa luku- ja kirjoitustai-
toa ei vielä olisikaan, Petra 
kertoo.

Toisessa lukiryhmässä 
ollaan pidemmällä, sillä Lu-
ki 2 päättää opintonsa tule-
vaan jouluun. Silloin pitäisi 
latinalaisen kirjaimiston ol-

la hallussa. Ryhmän kans-
sa viime keväänä opiskelun 
aloittaneen Tiina Hämä-
läisen mukaan ryhmä oli 
jo lähtökohdiltaan vahva. 
– Monilla on luku- ja kirjoi-
tustaitoa omassa äidinkie-
lessään ja englantiakin osa-
taan jonkun verran. Tällöin 
puhutaan sekundaari- tai se-
milukutaitoisista oppijoista. 

– Yleensä lukiryhmissä, 
niin kuin muissakin maa-
hanmuuttajien ryhmissä, on 
kaikenlaisia oppijoita, ker-
too Luki 2 -ryhmän nykyi-
nen vastaava Johanna Pii-
rainen. Primaarilukutai-
dottomiakin on eli sellai-
sia, jotka eivät osaa lukea 
millään kielellä ja joilla ei 
ole kokemusta koulunkäyn-
nistä. Näitä on etenkin nai-
sissa. – Onneksi meillä on 
Mustikka, huomauttaa Tii-
na. Halisissa sijaitsevassa 
Opetuskoti Mustikassa lap-
sille on järjestetty hoito äi-
tien opiskelun ajaksi. Opis-
ton opettaja vastaa opetuk-
sesta, ja mukana on vapaa-
ehtoisia avustajia Akatee-
misista naisista. 

Mustikka tarjoaa kotiäi-
deille mahdollisuuden pääs-
tä kiinni koulunkäyntiin, ja 
monet heistä jatkavatkin 
muissa ryhmissä, esimer-
kiksi juuri lukiryhmissä. 
Siirtymistä Halisten ope-
tuskodista opistolle helpot-
taa sekin, että lukiryhmien 
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Luki-ryhmän opettajan Johanna Piiraisen työhuoneen ovi on 
aina auki, sillä lukiopetuksen lisäksi hän huolehtii kymppiluok-
kalaisten opinto-ohjauksesta. 

Lukiryhmää opettava Petra Autio ei juuri istu oppituntien aikana, kun opiskelijat keskittyvät kirjoitusharjoituksiinsa.

opiskelu on osapäiväopis-
kelua: opiskelu alkaa puo-
lilta päivin ja päättyy sopi-
vasti ennen kuin lapset täy-
tyy hakea päiväkodista. Aa-
mupäivisin opiskelijat hoi-
tavat kotiasioita ja tekevät 
koulutehtäviä, kuten kirjoit-
tavat uusia sanoja. – Kirjoi-
tustehtävät ovat mieluisia 
kotitehtäviä, Tiina kertoo. 

Omalle  
opiskelupolulle
Tavallisin opiskelupolku lu-
kiopinnoista kulkee perus-
opetuksen alkuvaiheeseen, 
Alpe-ryhmiin. Näin on Lu-
ki 2:n laita. – Ryhmästä tu-
lee tammikuussa 2019 Alpe 
1 -ryhmä, ja minä aloitan 
uuden lukiporukan kanssa, 
Johanna kertoo. 

Uudet opiskelijat tulevat 
TE-toimiston ohjaamina, 
mutta opistolla tehdään si-
säisiä siirtoja jo aloittanei-
den opiskelijoiden tarpei-
den mukaan. – Näin opis-
kelijoilla, jotka tarvitsevat 
taitojen vahvistamista, on 
mahdollisuus parantaa tai-
tojaan ennen eteenpäin siir-
tymistä, iloitsee Petra. Jo-
hanna puolestaan on iloi-
nen pienemmästä ryhmä-
koosta: aloittavaan lukiryh-
mään tulee 15 opiskelijaa, 
kun nykyisissä on ollut yli 
20. – Opettaja ei ehdi autta-
maan ja ohjaamaan kaikkia 

henkilökohtaisesti, jos ryh-
mä on suuri, Johanna har-
mittelee.

Oppimispolku on aina 
yksilöllinen. Joillekin riit-
tää lukukauden mittainen 
18 viikon jakso ja toiset tar-
vitsevat lukitaitojen vah-
vistamista kahden tällaisen 
jakson verran. Lukitaitojen 
kehittymisen myötä itse-
näisyys ja riippumattomuus 
omassa elämässä kasvavat.  
Se on valtava elämänmuu-
tos monille, joiden asioi-
ta on aina joku muu hoita-
nut. – Ei olla enää muiden 
armoilla, Johanna tiivis-
tää, tarkoitti se ”muut” sit-
ten aviomiestä, lapsia, su-
kua tai viranomaisia.

Kaikki ovet auki
Seuraava uusi lukikoulutus 
alkaa tammikuussa 2019. 
Opetus jatkuu vanhaan mal-
liin, mutta uusia kokeilu-
ja ja yhteistyötä opiston ul-
kopuolelle ja opiston sisäl-
lä tehdään jatkuvasti. Tam-
mikuussa kokeillaan tuu-
torointimallia, jossa perus-
opetuksen päättövaiheeseen 
edenneet opiskelijat, joil-
la jo häämöttää peruskou-
lun päättötodistus, auttavat 
lukiryhmän opiskelijoita 
opiskelun alkuun. Samalla 
toivottavasti syntyy pidem-
mällekin kantavia ystävyys-
suhteita, ja usko omiin ky-



Tommi
Tommi opiskelee viimeistä vuotta lapsi- ja perhe-
työn perustutkintoa. Hänen mielestään paras paik-
ka 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. Lempi-
paikakseen hän mainitsee kirjaston, jossa on hänen 
mukaansa avaraa ja valoisaa ja siellä on miellyttävä 
ja houkutteleva kirjojen tuoksu.
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Sofia
Sofia opiskelee kymppiluokalla. Hän tykkää viettää 
aikaansa iltaisin käsityöluokassa, sillä hänen mie-
lestä 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 ik-
kunastaan näkyy opiston keskellä oleva pikkumet-
sä, jota hän katselee ikkunasta töiden teon lomas-
ta. Samalla hän voi lepuuttaa silmiään katselemalla 
luontoa – se rauhoittaa.

Teksti: Niina Heikkilä, kuvat: Janne Peltonen
KÄYTÄVÄN KUULUMISET
Mikä on lempipaikkasi opistolla?

Marju ja Jasmin
Marju ja Jasmin opiskelevat Kasvatus- ja ohjausalan 
perustutkintoa ensimmäistä vuotta. He asuvat mo-
lemmat opiston asuntolassa. Heidän mielestään pa-
ras paikka opistolla on asuntolan aula, jossa asun-
tolan 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. 

kyihin vahvistuu: Miksi mi-
nä en pystyisi, kun hänkin 
pystyy?

PE2-ryhmän ryhmänvas-
taavan Tiina Naskin mu-
kaan kokeilu on hyödyl-
linen, sillä tällainen toi-
minnallinen kurssi tuo hy-
vää vaihtelua muuten istu-
en ja kuunnellen opiskelta-
viin tietopainotteisiin kurs-
seihin. Koska kurssi on pe-
rusopetuksen opiskelijoil-
le suomen kielen ja kirjal-
lisuuden kursseista viimei-
nen, he pääsevät testaamaan 
osaamistaan käytännössä ja 
samalla näkevät oman kehi-
tyksensä kielenoppijana. 

– Opiskelijat saavat har-
joitusta työelämää ja jatko-
opintoja varten: vahvista-
vat sosiaalisia taitoja, saa-
vat kokemusta ryhmätyö- ja 
suunnittelutaidoissa ja tie-
tenkin se pakollinen kurs-
sisuoritus päättötodistusta 
varten myös motivoi opis-
kelijaa, Tiina luettelee tu-
toroinnin hyötyjä. Moni pe-
ruskoulun keväällä päättä-
vistä on käynyt koko kou-
lupolkunsa opistossa, suo-
men kielen alkeisryhmis-
tä jatkokurssien kautta pe-
ruskouluun, ja kuuluu joku 
haaveilevan myös jatkos-

Luki 1 -ryhmän huovutustöitä.

ta, esimerkiksi lapsi- ja per-
hetyön opinnoista ja lasten-
hoitajan ammatista. – Luki-
oonkin ollaan hyvää vauhtia 
menossa, kehuu Tiina opis-
kelijoitaan. 

Joskus on vaikeaa kes-
kittyä opiskeluun, kun tu-
levaisuus ei tunnu valoisal-
ta ja sävelet selviltä. Senkin 
vuoksi on hyvä kuulla mui-
den koulutiestä ja sinnik-
kään opiskelun avaamista 
mahdollisuuksista. – Se että 
joskus on vaikeaa oppia uu-
sia sanoja ja asioita, ei tar-
koita varsinaisia oppimis-
vaikeuksia, Johanna muis-

tuttaa ja jatkaa, että kaik-
ki kyllä oppivat, jotkut 
hitaammin, jotkut nope-
ammin. – Lukiryhmis-
sä opetellaan uusia tai-
toja. Uutta eivät ole vain 
latinalainen kirjaimis-
to vaan kaikki koulus-
sa, kynän käyttämisestä, 
paikallaan istumisesta ja 
rauhallisena kuuntelemi-
sesta lähtien, lisää Petra. 

Ei ihme, että koulu-
päivän viimeisellä tun-
nilla ollaan usein väsy-
neitä. Siitä huolimat-
ta lukiryhmien opiskeli-
jat ovat motivoituneita ja 
edistyvät opinnoissaan.  

– Useille lukikurssi on 
yksinkertaisesti ensim-
mäinen mahdollisuus 
päästä kouluun oppi-
maan, Johanna ja Pet-
ra kertovat. Tästä ker-
too myös erään opiske-
lijan parahdus kirkollis-
kokousviikon vapaiden 
lähestyessä: – Ei lomaa, 
tahdon kouluun!

Teksti: Laura Tikkanen
Kuvat: Janne Peltonen 

ja Laura Tikkanen
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Juhlien järjestelyjä hoitavat Lin-
nasmäen myyntineuvottelijat Tii-
na Bianciardi ja Linda Anders-
son. Tiina on ollut Linnasmäellä 

Linnasmäki järjestää juhlasi 

töissä 13 vuotta. Lindakin on ollut 
talossa jo 12 vuotta, siitä Linnas-
mäellä juhlia järjestämässä kuuti-
sen vuotta.

– Kuluneen vuoden aikana toi-
minta on valtavasti lisääntynyt, 
Tiina kertoo. – Alkuvuodesta läh-
tien meillä on ollut – muistojuhlat 
mukaan lukien – yksi tai kaksi ti-
laisuutta kuussa. 

– Viime kesänä oli yhdet häät 
ja kahdet ristiäiset. Ensi vuoden 
kesäkuussa on kolmet lakkiaiset, 
Linda toteaa.

Viimeksi kuluneiden puolen-
toista vuoden aikana Tiina ja Lin-

da ovat panneet merkille, että ih-
miset tykkäävät nykyään juhlia 
isolla joukolla, mutta eivät välttä-
mättä jaksa järjestää sellaisia juh-
lia kotona. Silloin Linnasmäki on 
oivallinen vaihtoehto.

– Asiakkaiden kanssa räätälöi-
dään sellaiset juhlat kuin he ha-
luavat, ja vieläpä kohtuuhintaan. 
Synttärien ja valmistujaisten viet-
to meillä onkin kovasti lisäänty-
nyt, Linda sanoo.

Useimmiten juhlat järjetetään 
tilauskahviossa, jonne mahtuu sa-
ta henkeä. Isommille tilaisuuksille 
voi varata ruokasalin, jonne sopii 
kolmekin sataa vierasta. Pienem-
mille juhlille sopii paikaksi takka-
huone, jonne sopii parikymmentä 
henkeä.

Monet Linnasmäessä järjestetyt 
juhlat ovat painuneet myös järjes-
täjien mieleen lähtemättömästi.

– Niin kuin se yksikin karonk-
ka, Tiina nauraa. Herra tohtori oli 
pukeutunut sukelluspukuun ja vä-
ki vietti karonkkaa uima-altaassa 
kumiankkojen kanssa!

– Bosnialaiset häät jäivät myös 
mieleen, Linda kertoo. – Tuolit 
päällystettiin juhlia varten ihan 
uusiksi ja muutenkin tilauskah-
vio oli koristeltu aivan uuteen us-
koon.

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-

Linnasmäellä on pitkät perinteet erilaisten perhe-
juhlien ja muiden juhlallisten tilaisuuksien järjes-
tämisessä. Laaja tilavalikoima, toimiva tekniikka ja 
suussa sulavat räätälöidyt tarjoilut takaavat onnis-
tuneen tilaisuuden, on sitten kyseessä valmistumis-
juhla, kaste- tai muistotilaisuus, häät, karonkka, 
sukujuhla tai yhdistyksen juhlaillallinen. 

tä meidän kanssa, Tiina toteaa.
– Poikani kolmivuotissynttärit 

olivat myös täällä ja liikuntasa-
li oli lasten peuhutilana. Sellais-
tapa ei joka paikalla olekaan tar-
jota, Linda hymähtää. 

Yleensä Linnasmäen tiloissa 
pidetään 50-vuotispäivistä ylös-
päin syntymäpäiväjuhlia. Monille 
viisikymppiset ovat ensimmäinen 
isompi juhla, ja monesti ihmiset 
stressaavat aivan turhaankin juh-
lien onnistumisesta.

– Kerrotte meille vain mitä ha-
luatte, meidän työ on miettiä mitä 
siihen tarvitaan, Tiina toteaa.

– Joillakin on kyllä harvinaisen 
selvät sävelet siitä millaiset juh-
lat haluaa. Eija Leino piirsi oi-
kein paperille millainen pöytäjär-
jestyksen pitää olla, Tiina kertoo.

Helppo tapa  
hyviin juhliin
Eija Leino on järjestänyt perhe-
juhlat Linnasmäessä pariinkin ot-
teeseen: kymmenen vuotta sitten 
hän juhli tilauskahviossa 60-vuo-
tispäiviään, ja viime keväänä (lau-
antaina 24.3.2018) 70-vuotispäi-
viään yhdessä saman ikäisen mie-
hensä kanssa.

– Juhlat olivat aivan ihanat. Au-
lassa monitorissa oli meidän kih-
lajaiskuva vuodelta 1971, ja teksti 
”Tervetuloa”, Eija muistelee.

– Palvelu oli hyvää, Linnasmä-
en väellä oli paljon hyviä ideoi-
ta. Tilauskahvio oli varattu noin 
70 vieraalle, joista melkein 20 oli 
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Linda Andersson (vas.) ja Tiina Bianciardi auttavat Linnasmäen asiakkaita toteuttamaan onnistuneen tilaisuuden.
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Opiston  
rakentaja
Diplomi-insinööri Paavo 
Rinkineva kuoli 2.8.2018 
Helsingissä 91 vuoden iäs-
sä. Hän kuului opiston osaa-
vaan rakentajajoukkoon, jolla 
oli näkyä, innostusta ja tai-
toa nostaa Turun kristillinen 
opisto edelläkävijäksi maan 
suurimpien kansanopistojen 
joukkoon.

Paavo Rinkineva toimi opis-
ton johtokunnassa vuodesta 
1969 vuoteen 1998. Puheen-
johtaja hän oli toistakym-
mentä vuotta. Uusi opistora-
kennus Linnasmäen kupees-
sa otettiin käyttöön vuonna 
1973. Pauli Lehti, Urpo Rasti-
mo ja Paavo Rinkineva maini-
taan usein kolmikkona, jotka 
asettuivat levein hartioin tu-
kemaan opiston silloista joh-
tajaa Mauno Mäntymaata ra-
kennustöiden aloittamiseksi 
ja loppuun saattamiseksi. 

Opiston rakentaminen Paa-
von puheenjohtajakaudel-
la koski myös kansanopis-
to-opintojen sisällöllistä uu-
distamista. Kirkon ja yhteis-
kunnan tunteminen antoivat 
hyvät eväät, rohkea ote toi 
opistolle menestystä ja kas-
vua.

Paavo Rinkineva toimi ennen 
eläkkeelle jäämistään tois-
takymmentä vuotta Kustan-
nus-Osakeyhtiö Kotimaan toi-
mitusjohtajana. Opistolla hän 
oli usein nähty ystävä.

Tapani Rantala

lapsia, mikä asettaa järjestelyille 
hieman haasteita, Eija hymyilee.

– Takaseinä avattiin niin että 
tilauskahviosta oli suora yhteys 
takimmaiseen luokkaan, josta 
oli tehty juhlatila lapsille. Siel-
lä pyöri lasten videoita ja muuta 
kivaa. Piano saatiin tilauskahvi-
oon myös, Eija kertoo.

Luokkahuoneista haettiin ti-
lauskahvioon pitkät pöydät, ja 
kahvion pyöreät pöydät siirret-
tiin lasten juhlatilaan.

– Juhla alkoi kello 17 terve-
tuliaismaljoilla. Noutopöydäs-
sä oli hyvä tarjoilu, viinit ja olu-
et sekä konjakit kahvin kans-

sa, lapsille mehua ynnä muuta 
– kaikki oli ensiluokkaista, Ei-
ja kehuu.

Ohjelmassa oli mm. taiku-
ri, joka viihdytti ensin koko po-
rukkaa tilauskahviossa tempuil-
laan ja siirtyi sitten lasten ilok-
si heidän omaan tilaansa teke-
mään muun muassa koiria pit-
kistä ilmapalloista. Lasten tilas-
sa oli myös karkkibaari, ja lap-
set pääsivät vapaasti juoksente-
lemaan käytävissä.

Espoolainen perhe yöpyi ko-
koushotelli Linnasmäessä ja ko-
ko perhe pääsi uimaan. Lapsi-
perheet eivät tietenkään voi ko-

vin pitkään valvoa, joten hei-
dän lähdettyään aikuisväki siir-
tyi takkahuoneen puolelle kym-
menen jälkeen, ja siellä oli sitten 
vapaampaa yhdessäoloa.

– Henkilökunta oli laittanut 
meille yöpalaksi broilerikiusa-
usta ja salaattia, jotka odottivat 
jääkaapissa. Tarvitsi vain laittaa 
kiusaus uuniin ja salaatit pöy-
tään, niin se oli siinä, Eija ker-
too.

Alueen asukkaille Linnasmä-
ki ja opisto ovat todella tärkeitä. 
Opisto ei haittaa ympäristöä ja 
on todella myötämielinen asuk-
kaita kohtaan. Eija on kaksien 

syntymäpäiväjuhlien lisäksi jär-
jestänyt muitakin juhlia takka-
huoneessa.

– Voin kyllä lämpimästi suo-
sitella näitä Linnasmäen juhla-
palveluja. Tämä on todella help-
po tapa järjestää hyvät juhlat, 
sen kun kertoo toiveensa hen-
kilökunnalle ja he toteuttavat 
kaikki, Eija kehuu.

Mika Lamminpää

Opistossa tapahtuu

Lääketieteen linja voitti opiston sählyturnauksen. Finaalissa kaatui oikeustiedelinja.

kuvat: Janne Peltonen

Myös lastenohjaajaopiskelijat pääsivät esiintymään 
muulle opiston väelle jokasyksyisessä Linjatäräyksessä.

Lokakuussa Vanhan Tampereentien varteen pystytettiin 
pari uutta liikennemerkkiä.

Eija Leino on saanut Linnasmäeltä erinomaista 
palvelua omien juhliensa suhteen.
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Bosnialaisia häitä varten tilauskahvion tuolit saivat uuden päällysteen.
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• su 31.3. klo 18  Miesten veisuut, Mikaelin srk:n 
klubihuoneella, Puistokatu 13    

• su 7.4. klo 11  Herättäjän kirkkopyhä Henrikin-
kirkolla - messu, jonka jälkeen 
kahvit ja seurat Ruususalissa 

• su 7.4. klo 16  Tuomiokirkkoseurakunnan  
kokoussali, Eerikinkatu 3,  
kahvit klo 15.30 alkaen    

• to 11.4. klo 18  Opiston seurat, kahvila, 
kahvit klo 17.30 alkaen

• su 28.4. klo 18  Miesten veisuut, Mikaelin srk:n 
klubihuoneella, Puistokatu 13   

• su 5.5. klo 16  Tuomiokirkkoseurakunnan  
kokoussali, Eerikinkatu 3,  
kahvit klo 15.30 alkaen

• ma 13.5. klo 19  Kukanpäiväseurat, Varissuon 
kirkko, kahvit klo 18.30 alkaen

• to 23.5. klo 18  Opiston kevätseurat, kahvila, 
kahvit klo 17.30 alkaen

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

Herännäisseurat

• Lastenmusiikkikurssi 18.1.–15.4.2019
• Korjaavan perhetoiminnan kurssi 23.–25.1.2019 ja 

18.–19.9.2019.
• Työkaluja web designerille: Ammattimainen ku-

vankäsittely – 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

Kurssit kevät 2019

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

www.turunkristillinenopisto.fi

Kevätopistolais-
päivä

sunnuntaina 
24.3.2019

Messu Tuomiokirkossa 
klo 10. Lounas opistolla 

messun jälkeen. 
Seurat klo 13. 
Tervetuloa!

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

Kasvatus- ja ohjausalan  
perustutkinto

Kasvatus- ja ohjausalan 
ammattitutkinto 
Seurakunta- 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

w w w . t u r u n k r i s t i l l i n e n o p i s t o . f i

TYÖKALUJA WEB DESIGNERILLE
maaliskuu 2019 – helmikuu 2020
Koulutus sopii sekä oman ammattiosaamisen vah-
vistamiseen että uusien osaamisalueiden valloit-
tamiseen. Koulutuskokonaisuudessa käydään lä-
pi Adoben ohjelmia (esim. Lightroom, Photo shop, 
Premiere Pro, Illustrator) sekä saadaan valmiuksia 
Web designerin työhön.
Lue lisää: www.turunkristillinenopisto.fi


