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"Sivuuttaa ei myöskään sovi vuonna 1946 pe-
rustetun Säämingin kristillisen kansanopiston 
merkitystä seutukunnalle…" 
 
 

Savonlinna-Säämingin seurakunnan tiedottaja 
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LUKUVUOSI 1999-2000 
 
Vierailin syyskuussa 1999  opistomme ensimmäisen rehtorin 88-vuotiaan Mikko Ki-
vekkään luona Vantaalla - lähellä mistä muutin Savonlinnaan. Kun  Kivekäs aloitti 
opiston 1946  opiskelijoita oli 37 eli sama määrä kuin viime syksynä. Mikko Kivekäs 
sanoi: "Minulla on monia rakkaita muistoja sieltä Ritalanmäeltä". Toivon, että sinul-
lakin on samanlaiset tunnot opistossa vietetyn ajan jälkeen. 
Opiskelija, kurssilainen, matkalainen, työntekijä, tuntiopettaja, johtokunnan ja kan-
natusyhdistyksen jäsen sekä opiston ystävä  kuuluu laajempaan kokonaisuuteen. 
 
Siihen liittyy myös historian tunteminen ja tunnustaminen. Savonlinnan Kristillinen 
opisto sijaitsee vanhan Säämingin pappilan paikalla. Suomen uskon-puhdistaja ja 
kirjakielen luoja Mikael Agricola vieraillessaan Itä-Suomessa yöpyi juuri tällä paikal-
la. Tästä Mikkelin hiippakunnan piispa Voitto Huotari mainitsi minulle. Historia siitä 
eteenpäin on pitkä ja mielenkiintoinen. Siihen liittyy myös opistomme 54 työvuosi. 
Seurakunnan tiedottaja Niilo Niskanen kirjoittaa tämän alueen kasvatustyöstä mai-
niten opistostamme "Sivuuttaa ei myöskään sovi vuonna 1946 perustetun Säämin-
gin kristillisen kansanopiston merkitystä seutukunnalle" (Säämingin pitäjän histo-
ria). Juuri tähän ajatukseen pysähdymme. 
 
Voi olla, että tavallista arkityötä tekevä  ei  huomaa tätä puolta. Yksittäisellä luku-
vuodella, työntekijällä ja opiskelijalla on merkitystä seutukunnalle. 
Kulunut vuosi on ollut opistossamme monien muutosten vuosi. Muutos ei ole uhka 
vaan mahdollisuus. Samanaikaisesti kun eri linjoilla on opiskeltu, opistolla on suun-
niteltu myös uusia linjoja ja kehitetty koulutus - ja muuta toimintaa. 
Syksyllä 2000 alkaa 2 uutta linjaa: kristillinen taidelinja ja ilmaisualan- ja viestintä-
alan linja. Seuraavana vuonna suunnitelmissa on kaksi uutta linjaa. Koulutuksesta 
tällä hetkellä 30-40 % muodostuu lyhytkursseista. Myös matkailutoiminnan osuus 
on lisääntynyt Wanhan pappilan remontin jälkeen. Opistomme on yksi Suomen vi-
reimpiä kesäkansanopistoja. 
 
Opistollamme on taitava ja uskollinen henkilökunta, joista useat ovat pitkäaikaisia. 
He ovat nähneet monet vaiheet opiston historiassa sopeutuen muutoksen välttämät-
tömyyteen. 
 
Opiston pitkäaikainen opettaja ja apulaisrehtori Pirjo Muttilaisen yli 30-vuotinen työ 
päättyi keväällä 2000. Pirjo on toiminut opettajana mm. kieli- ja peruskoululinjoilla, 
ollut ammatinvalinnan yhdysopettaja, vastannut kirjaston hoidosta ja toiminut apu-
laisrehtorina. Suomen kansan-opistoyhdistys on myöntänyt Pirjo Muttilaiselle kultai-
sen ansiomerkin tunnustukseksi työstä. 
11 vuotta opistossamme ollut opettaja Raili Kontinen siirtyi kesäyliopiston rehtoriksi. 
Vuoden musiikkilinjan vs. opettajana ja linjanjohtajana ollut Jukka-Pekka Kuikka 
jatkoi opintojaan. Lausumme heille parhaat kiitokset hyvin tehdystä työstä ja siu-
nausta uusiin haasteisiin. 
Syksyllä 2000 kaikki opettajat ovat uusia. Musiikkilinjalla Timo Kostamo, taidelinjan 
päätoimisena tuntiopettajana Sirkku Porkka ja Helena Strand (ent. Hyvönen)  koulu-
tus-suunnittelijana sekä apulaisrehtorina vastaten myös ilmaisualan -ja viestintätai-
don linjasta. Koulunkäynti-avustajalinjan vastaava Arja Väisänen suunnittelee uutta 
ikäihmisten seniorilinjaa. ATK-tukihenkilönä on toiminut Petteri Pitkänen. Opistos-
samme on myös kymmeniä tuntiopettajia sekä monia lyhytaikaisessa työsuhteessa 
olleita joille myös parhaat kiitokset. 
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Kuluneena vuonna opistomme on ollut myös paljon esillä julkisuudessa ja mediassa. 
Musiikkilinjan korkeatasoiset yhtyeet ja muunkin opetuksen taso on huomioitu, eri-
laiset nuorisotapahtumat, kurssit ja uudet työntekijät ovat olleet lehdissä esillä. 
Maakaupat kaupungin kanssa kiinnostavat myös julkista sanaa. Myös opistossa on 
kiinnitetty huomiota  mainontaan ja julkisuuskuvaan. Henkilökunnalle, opiskelijoille 
ja ulospäin tiedotetaan yhä enemmän. 
 
Opiston merkityksen saa tietää palautteen kautta. Esimerkiksi  opiskelijoista ja hei-
dän panoksestaan sekä henkilökunnan palvelualttiudesta tulee eri puolilta myönteis-
tä palautetta. Opiston tiloja, puitteita ja sijaintia kiitetään ja ihastellaan. Kansan-
opisto järven rannalla kaupungissa ei ole itsestäänselvyys. 
Viime vuosina opistomme on yhä enemmän muotoutunut kolmella K-kirjaimella al-
kavaksi paikaksi: kansanopisto, kurssikeskus ja kohtaamispaikka. 
 
Kansanopisto kouluttaa ja kasvattaa eri-ikäisiä ihmisiä eri pituisilla linjoilla. Kurssi-
keskus järjestää monipuolista kurssitoimintaa kymmenien eri yhteistyökumppanien 
kanssa. Opistomme on myös kohtaamispaikka lukuisille kokouksille ja tapaamisille. 
Tällä kaikella on merkitystä tälle kaupungille ja seutukunnalle ja koko maalle. 
 
Opistomme nimi on Savonlinnan Kristillinen opisto. Savonlinnassa ja täältä käsin 
toimimme monella taholla. Opisto tarkoittaa oppimispaikkaa - ja ympäristöä. Mutta 
mitä sana kristillinen merkitsee? 
Opistomme perustajat 1940-luvulla halusivat seutu-kunnalle paikan, josta sanottiin 
"oli ilmennyt tarve uusien opistojen perustamiseksi alueille, joilla ei ennestään ollut 
maakunnallista kansanopistoa ja joiden nuorison katsottiin jäävän vaille kristillistä 
kasvatusta ja ammatillista koulutusta". 
 
Sama tarve on edelleen olemassa, vaikka moni asia on muuttunut. Kristillinen ar-
vomaailma ja usko ovat asioita joita ei voi pakottaa toiselle. Mutta niitä ei tarvitse 
myöskään hävetä. Jumalan sanassa on useita lupauksia elämälle. "Sinun turvasi on 
ikiaikojen Jumala, sinua kannattelevat iankaikkiset käsivarret". Luottamus Jumalaan 
ja Jeesukseen Kristukseen antaa elämälle mielekkyyden ja suunnan. Sen merkityk-
sen voi moni huomata vasta vuosien kuluttua opistoajasta. 
 
Lämpimät kiitokset opiskelijoille, oppilaskunnalle, henkilökunnalle, johtokunnalle, 
tuntiopettajille, kannatus-yhdistyksen jäsenille, ystäville  ja kaikille yhteistyö-
tahoille vuoden  työstä. Kaikkea hyvää teille. 
Toivottavasti meillä kaikilla on ollut opistomme ensimmäisen rehtorin tavoin monia 
rakkaita muistoja Ritalanmäellä. 
Ainakaan emme voi sivuuttaa opistomme merkitystä seutukunnalle. 
 
 
 
Teuvo V. Riikonen 
rehtori 
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KANNATUSYHDISTYS 
 
Opiston omistaa Savonlinnan kristillisen opiston  
kannatusyhdistys ry. 
Kannatusyhdistyksessä oli vuoden 1999 päättyessä 217 jäsentä, joista 
ainaisjäseniä 78, vuosijäseniä 116 ja yhteisöjäseniä 23. 
 
KANNATUSYHDISTYKSEN HALLITUS/ 
OPISTON JOHTOKUNTA VUONNA 1999 
 
Puh.j.Liukko Arto, kanttori  Savonlinna      1999-2002 
varapj.Sairanen Marja, opettaja Savonlinna  1998-2001 
Harra Kimmo, säätiön johtaja Savonlinna   1996-1999 
Kiiski Markku, rehtori     Savonlinna   1997-2000 
Kosonen Esa, liikkeenharj.  Kesälahti  1999-2002 
Liimatainen Jorma, paik.joht. Savonlinna  1998-2001 
Liukko Helena, opettaja  Enonkoski  1996-1999 
Paajanen Maunu, rehtori  Kerimäki  1997-2000 
Puhalainen Erkki, kotimaansiht. Jyväskylä  1997-2000 
Räsänen Niilo, koulutusjohtaja Riihimäki  1999-2002 
Rönkkönen Siilas, mv  Sulkava  1998-2001 
Tanskanen Jouko, ins.  Kerimäki  1996-1999 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JA VUONNA 2000 
 
Puh.j. Liukko, Arto, kanttori   Savonlinna  1999-2002 
VarapjKiiski, Markku, rehtori  Savonlinna  1997-2000 
Huttunen, Jyrki, kirvesmies  Savonlinna  2000-2003 
Kosonen, Esa, liikkeenharj.  Kesälahti  1999-2002 
Liimatainen, Jorma, paikallisjoht. Savonlinna  1998-2001 
Liukko, Helena, opettaja  Enonkoski  2000-2003 
Paajanen, Maunu, rehtori  Kerimäki  1997-2000 
Puhalainen, Erkki, kotimaansiht. Jyväskylä  1997-2000 
Räsänen, Niilo, koulutusjohtaja Riihimäki  1999-2002 
Rönkkönen Siilas, mv  Sulkava  1998-2001 
Sairanen Marja, opettaja  Savonlinna  1998-2001 
Väisänen, Matti, rovasti  Hausjärvi  2000-2003 
 
Johtokuntaan on kuulunut myös rehtori, joka toimi esittelijänä ja sihteerinä. Puhe-
valtaisina ovat kokouksissa olleet apulaisrehtorit Pirjo Muttilainen ja ja Helena 
Strand. Henkilökunnan edustajina keittäjä Irma Repo ja siistijä Jaana Levänen.. Hal-
litus kokoontui 1999 13 kertaa ja pöytäkirjoihin tuli 163 pykälää. 
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TILINTARKASTAJAT VUONNA 1999 
 
Tilintarkastajana toimii tilintarkastustoimisto SVH Pricewaterhouse Coopers Oy, jos-
ta vastuullisina tilintarkastajina ovat Seppo Väisänen, KHT ja Elina Hä- 
mäläinen, HTM, JHTT. Varatilintarkastajat ovat Eero Saramäki, KHT ja Pekka Loik-
kanen, KHT. 

HENKILÖKUNTA 

 

PÄÄTOIMISET OPETTAJAT 
Riikonen Teuvo V. TM, rehtori 1.8.1999 alkaen 
Opetus: teologiset aineet, liikunta, yleisen teologian tutor, 
Raamattulinjasta vastaava opettaja. 
 
Muttilainen Pirjo, FM, apulaisrehtori, 1.8.1969 - 30.4.2000 
Opetus: englanti, saksa 
Ammatinvalinnan yhdysopettaja. Kirjaston hoito. 
 
Strand (ent. Hyvönen) Helena, FM, 15.3.2000 alkaen, 
koulutussuunnittelija. 
Apulaisrehtori 18.5.2000 alkaen 
Opetus: puheviestintä, taidekasvatus 
 
Kontinen Raili, KM, 1.8.1988-31.1.2000, kasvatusaineiden opettaja, 
koulutussuunnittelija 
Opetus: psykologian ja kasvatustieteen 
approbaturin tutorointi, psykologia,  
kasvatustiede, opiskelutekniikka ja kurssitoiminnan 
suunnittelu. Avoimen yliopiston linjasta vastaava opettaja. 
 
Kuikka Jukka-Pekka, kasv. yo, 16.8.99-31.7.2000, 
musiikinopettaja 
Opetus: kitaransoitto, sähköbasso, pop- ja jazzmusiikin historia, pop- ja jazz-
musiikin teoria, bändiohjaus, transkriptio. Musiikkilinjasta vastaava opettaja. 
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MUU HENKILÖKUNTA 

Toimisto 
Hirvonen Pirjo Liisa toimistonhoitaja 
19.9.1977 alkaen 

Keittiö 
Kuronen Anneli emäntä 
1.9.74 alkaen 
 
Liukko Rauni keittäjä  
1.7.1970 alkaen 
 
Repo Irma  keittäjä  
1.8.1967 alkaen 

Kiinteistönhuolto 
Levänen Jaana siistijä 
1.8.1994 alkaen 
 
Yli-Talonen Reijo talonmies 
1.6.1991 alkaen 
 
Kiesiläinen Jukka kiinteistönhuollon 
1.6.1999 alkaen  oppisop.  koul. 

Työllistämistuella palkatut ja työharjoittelijat 
 
Blomberg Kirsi 26.7.-13.9.1999 
Havukainen Niina 20.3.-27.4.2000 
Pöllänen Sari 1.6.-30.11.1999 
  

ELÄKKEELLÄ OLEVA HENKILÖKUNTA 
 
Kosonen Saara 1947-83  käsityönopettaja  
 
Kuronen Sampsa 1977-94  siistijä 
 
Makkonen Sinikka 1971-89 keittiöapulainen 
 
Myyryläinen Eila 1974-78  siistijä 
 
Pirhonen Elsa 1974-89  siistijä  
 
Puustinen Raune 1981-87  keittiöapulainen  
 
Pöntinen Pauli 1973-91  talonmies 
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TUNTIOPETTAJAT PERUSOPPIJAKSOLLA 
 
Aittokallio Timo, musiikinopettaja  lyömäsoittimet 
Anttonen Louise, englannin kielen op.  English Conversation 
Asikainen Salme, erik.sair.hoitaja  terveydenhoito 
Astikainen Leena, dipl.laulaja  yksinlaulu 
Auvinen Oiva, musiikinopettaja  musiikkitieto 
Eskelinen Juha, mus.opiston lehtori  klassinen kitara 
Fagerström Marita, KM, erityisop.  erityisped.,  

kehityspsykologia 
Hakola Lea, musiikinopettaja  yksinlaulu 
Huvi Tero, nuoriso-ohjaaja   raamattutieto, kirje 

Filippiläisille 
Hämäläinen Kaarina, FK   psykologia 
Jansson Marianne, TM   raamattutieto, elämyksiä 

raamatusta 
Junkkaala Eero, TM   raamattutieto,  

arkeologia, 
armolahjat 

Järvisalo Pertti, pianonsoiton opettaja  pianonsoitto 
 

 

 
 
 

Kannaste Jussi-Pekka, opiskelija  saksofonin soitto 
Keuru Esa, evankelista   raamattutieto,  

Jeesuksen elämä 
Kurki Simo, TK, sairaalapastori  sielunhoito 
Lahti Pirkko,  THM   terveydenhoito 
Lehtola Mika, TM   raamattutieto, 

sananlaskut 
Löppönen Raili, diakoni    bibliodraama 
Murto Raija, musiikinopettaja  musiikinteoria  

ja säveltapailu 
Niemelä Markku, TK   dogmatiikka 
Nikulainen Anita, kouluttaja  viittomakieli 
Oksa Petra, opiskelija   laulu, laulustudio 
Pitkänen Petteri, kasv.tiet.yo  pop/jazz-piano,  ATK 
Purtilo Sarianna, FM   pop/jazz-teoria  

ja säveltapailu 
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Roivainen Vesa, kouluttaja   nuorten ihmissuhteet 
Räisänen Kirsi, harmonikansoitonopettaja Säveltapailu 
Seppänen Sari, KK   kasvatustiede, 

viriketoiminta 
Siljanen Esko, TM   raamattutieto, 

1-5 Mooses 
Sipari Ilkka, kouluttaja   ATK-perusteet 
Sormunen Jarmo, TM   raamattutieto,  

Apostolien teot 
Thurėn Lauri, TT   raamattutieto, 

katoliset kirjeet 
Turtiainen Jouni, TM   raamattutieto, 

Job, Psalmit, Saarnaaja 
Tyrväinen Virva, askarteluohjaaja, sisar  luostarielämä  
Valtonen Tuomo, äänittäjä   studio- ja miditekniikka 
Väisänen Arja, sosiaalityöntekijä koulunkäynti-avustajan 

ammatillisesta linjasta 
vastaava  opettaja 

 
 
Lueteltujen opettajien lisäksi kaikilla linjoilla ja kursseilla on ollut useita eri 
alojen asiantuntijoita. 
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OPISKELIJAT 

MUSIIKKILINJA 
 

 
 
Balk Toni   Sonkajärvi 
Hakanen Lauri  Outokumpu 
Heikkinen Kai   Tornio 
Heinonen Jarkko  Keuruu  
Holopainen Vesa  Nilsiä 
Kukkonen Maaret  Helsinki 
Lahtinen Jarkko   Kemijärvi  
Luukkonen Jani  Savitaipale 
Malk Samuel   Nurmes 
Mäntyaho Merja   Kiuruvesi 
Nauha Maija    Kalajoki 
Nieminen Janne  Lahti 
Niskavaara Sami     Korpilahti 
Poikkimäki Minna   Teuva 
Raninen Sanna   Jyväskylän mlk 
Rinne Milla   Ikaalinen 
Ronkainen Tuomas  Kuhmo 
Räisänen Pasi   Iisalmi 
Suortti Hanna-Maija  Vantaa 
Vesala Tia   Helsinki 
Virtanen Janne  Nummi-Pusula 
Virtanen Soila   Savonlinna  
yhteensä 22 opiskelijaa 
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AVOIMEN YLIOPISTON LINJA 
 

 
 
Musturi Katja   Ruovesi 
Männistö Marjo  Seinäjoki 
Pääkkönen Erja  Kuhmo 
Santala Sanna  Savonlinna 
Viljanen Heidi   Joroinen  
    
 
yhteensä 5 opiskelijaa 
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Pääkkönen Erja  Kuhmo 
Santala Sanna  Savonlinna 
Viljanen Heidi   Joroinen  
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KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAN AMMATILLINEN LINJA 
 

 
 
 
Jääskeläinen Jenni  Lahti 
Halonen Hanna  Vieremä 
Kokkinen Taina   Jyväskylä 
Korhonen Tuula  Nurmes 
Mielonen Tiina   Savonlinna 
Nurmi Hanna-Maria  Kouvola 
Sairanen Mia    Savonlinna 
Silvennoinen Anne  Savonlinna 
Tistelgren Rea   Savonlinna   
  
 
yhteensä 9 opiskelijaa 
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RAAMATTULINJA 
 

 
 
Hiironniemi Raili  Kuortane 
Hyötyläinen Arja  Liperi 
Karvinen Anne  Savonlinna 
Linnamurto Pia  Savonlinna 
Löppönen Ville  Savonlinna 
Mäkelä Anne    Savonlinna 
Nousiainen Maarit  Savonlinna 
Sihvonen Petri  Savonlinna 
Soukkalahti Anne  Savonlinna 
Vanhatalo Anne  Sulkava 
Venäläinen Jari  Savonlinna 
Ylönen Jukka   Rantasalmi 
 
yhteensä 12 opiskelijaa 
 
 

STIPENDIT 
 
Musiikkilinja:  Tuomas Ronkainen 
Avoin ylipistolinja:  Katja Musturi 
Koulunkäyntiavustajalinja:  Hanna-Maria Nurmi 
Raamattulinja:  Ville Löppönen 
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OPISKELIJANEUVOSTO 1999-2000 
Maija Nauha, puheenjohtaja musiikkilinja 
Tuula Korhonen  koulunkäyntiavustajan linja 
Jani Luukkonen  musiikkilinja 
Katja Musturi  avoimen yliopiston linja 
Petri Sihvonen  Raamattulinja 
Janne Virtanen  musiikkilinja 

TERVEYDENHUOLTO 
 
Opiskelijoiden terveydenhuolto on järjestetty Savonlinnan terveyskeskuksen toimes-
ta. Terveydenhoitaja Tuula Väisänen on ollut tavattavissa kerran kuukaudessa. 

VALTIONAVUN ALAISET LYHYTKURSSIT 

ELOKUU 1999 - HEINÄKUU 2000 
30.7.-1.8.  Kirkon ulkosuomalaistyön seminaari, 70 op. 
2.-6.8.  Kristillisten eläkeläisten kurssi, 30 op. 
6.-11.8.  Kansainvälinen perheleiri, 28 op. 
14.-15.8.  Kylväjän lähetyspäivät, 29 op. 
3.-5.9.  SEKL:n työntekijäretriitti , 212 op. 
21.-23.9.  Nuorisotyöretriitti, 13 op. 
24.-25.9.  Lähetysseminaari 64 op. 
1.-3.10.  Miesten päivät, 90 op. 
8.-9.10. ja 12.-13.11.  Uskonnonopettajien virikekurssit 13, op. 
18.-22.10.  Henkisen vireyden säilyttäminen, 25 op. 
29.-31.10.  Balanssipäivät , 100 op. 
2.-7.11.  Israel - raamattukurssi, 12 op. 
5.-7.11.  Naisten päivät, 32 op. 
13.-14.1.  Itsearvioinnin menetelmiä, 32 op. 
28.-30.1.  Israel- ja sukulaiskansojen päivät¸17 op. 
1.-3.2.  Nuorisotyön kurssi, 14 op. 
11.-13.2.  Raamattukurssi, 64 op. 
21.-25.2.  Raamattuviikko, 45 op. 
11.-12.3.  Israel-seminaari 34, op. 
17.-18.3.  Löydä itsesi - löydä työtoverisi-kurssi, 15 op. 
31.3.-2.4.  Raamattu ja rukous pienryhmässä, 26 op. 
23.-24.4.  Pääsiäispäivät  50, op. 
1.-10.5.  Israel-raamattukurssi, 18 op. 
20.-21.5.  Aurinkomme ylös nousi - Kevätkurssi, 15 op. 
9.-11.6  Raamattu- ja katekismuspäivät, 9 op.                                                      
10.-21.6  Israel-raamattukurssi 14, op. 
10.-11.6.  Helluntai-kurssi, 120 op. 
22.-25.6.  Raamattu-konferenssi, 30 op. 
22.-25.6  Nuorisoretkeily kurssi, 42 op. 
19.-23.6 ja 26.-28.6. Lasten kesäkurssi, 66 op. 
29.6.-2.7.  Nordic Christian Medical conference  80 op. 
2.-9.7.    Valtakunnallinen musiikkileiri, 84 op. 
18.-20.7.  Ooppera-kurssi 1, 31 op. 
23.-28.7.  Elävät vedet -ohjelman ryhmänjohtajakoulutus, 69 op. 
29.-31.7.  Ooppera-kurssi 2, 42 op. 
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TAPAHTUMAKALENTERI 

ELOKUU 1999 - HEINÄKUU 2000 
5.8 Opiston työntekijät vierailulla Oravin 
 ystäväpiirissä 
7.8. Nykästen sukukokous 
13.8. Ryhmä Saaren Orpokotijuhlien vierailijoista  

lounaalla 
15.-21.8.  Poliisien koulutuskurssi 
16.8. Savo-Karjalan Raamatun Opiskelijoiden  

vastuunkantajien vierailu 
19.8.  Henkilökunnan virkistyspäivä 
25.8. Opiston retki Savonlinnaan ja Punkaharjulle 
3.9.  Villa Ritalan henkilökunta 

tutustumassa opistoon 
9.9. Raamattufoorumi aloittaa toimintansa 
15.9. Opiskelijaneuvoston vaalit 
21.9. Raamattuluento Savonlinnan pikkukirkossa 
22.9. Opiston aamuehtoollinen 

Nepalin NMKY:n johtaja Mrs. Draupadi Rokavan 
vierailu ja luento 

4.10. S-klubi aloittaa toimintansa 
5.10. Raamattuluento Savonlinnan pikkukirkossa 
6.10. Lähetysrenkaan johtokunnan kokous 
11.-15.10. SPR: n koulutus  
12.-14.10. Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön neuvottelu 
12.10. Opiskelijaneuvoston järjestämä syystempaus 

Savonlinnan Kokoomuksen naisjaoston vierailu 
19.10. Raamattuluento pikkukirkossa juhla, 
20.10.  Opiston aamuehtoollinen 
21.10. Savonlinnan Booktown-työryhmän kokous 
25.-29.10. Syysloma 
1.-8.11. Israelin matka 
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4.-5.11. Ryhmä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta 
yöpymässä 

9.11. Matkailupalvelun sihteeriryhmä tutustumassa 
Wanhaan Pappilaan 

16.11. Raamattuluento pikkukirkossa 
21.11. Lähetyslounas, raamattutunti, ja kannatusyhdistyksen syyskokous 
24.11. Opiston aamuehtoollinen 
25.11. Savonlinnan rovastikunnan nuorisotyöntekijöiden kokous 
30.11. Raamattuluento Savonlinnan pikkukirkossa 
1.12. Kristillisten eläkeläisten joulujuhla 

Veteraanien joulujuhla 
 
 

 
 
 
3.12. Opiston adventti- ja itsenäisyysjuhla 
9.12. Ruskayhdistyksen joulujuhla  

Lähetysrenkaan joulujuhla 
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14.12.1. Villa Ritalan kehitysvammaiset hoitajineen vierailulla 
 

 
 
15.12. Nuorten raamattuviikonlopun työryhmän kokous 
15.12. Savonlinna - Säämingin seurakunnan diakoniatyön 

joulujuhla 
15.12. Opiston joulujuhla ja ateria 
16.-17.12. Opiston taidekasvatusprojektin matka 

Helsinkiin 
21.12 Savonlinna - Säämingin seurakunnan työntekijöiden joulujuhla 
18.1. Raamattuluento pikkukirkossa 
19.-20.1. Messiaaniset juutalaiset Lisa ja David Loden Israelista sekä 

toiminnanjohtaja Ilkka Vakkuri yöpymässä  
30.1 Suomen Kristillisen Liiton Mikkelin piirinjuhla 
1.2. Raamattuluento pikkukirkossa,  
12.2. Kipinäpäivä oppilaitoksille työvoimatoimistolla 
15.2. Raamattuluento pikkukirkossa 
17.2. Lähetysrenkaan johtokunnan kokous 
21.-25.2. Raamattulinja Ryttylässä Raamattukurssilla 
28.2.-3.3.    Opiston talvilomaviikko          
7.3. Raamattuluento pikkukirkossa 
10.3.          Avoin keskustelutilaisuus opiston maakaupoista 

naapureille 
10.-12.3. Ensiapuryhmä yöpymässä 
11.-12.3. Sählypeliryhmä yöpyy 
13.-17.3. Ystävän teemaviikko opistolla 
15.3 Ystävän lounas 
16.3 Liikuntapäivä 
21.3 Raamattuluento pikkukirkossa 
26.3. Lähetyslounas, raamattutunti ja kannatusyhdistyksen vuosikokous 
30.3. Itä-Karjalan kansanopiston kotiavustajalinja 

tutustumassa Wanhaan Pappilaan 
31.3. Neuvottelu maakaupoista kaupungin edustajien kanssa 
1.4. Savonlinnan Mieslaulajien harjoitusleiri 
3.4. Kansanedustaja Jouni Backmanin vierailu  
 Opiskelijalähetyksen opiskelijailta 
4.4. Raamattuluento pikkukirkossa 
9.4. Khra Jorma Marjokorven juhlalounas 
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13.-16.4. Opiskelijaryhmä Inkerin kirkossa vierailulla 
18.4.         Afrikkalainen gospel-messu 
27.4. Raamattulinjan vierailu Enonkosken luostariin 
28.4. Raamattulinjan kevätjuhla 

 

 
 
11.5 Pihlajakodin henkilöstö koulutus 
3.5. SaVOli U-kilta lounaalla    
17.5.  MISSIO-Savonlinnan ohjelmatyöryhmän kokous 
17.-18.5. Kauhajoen ev. opiston sosiaalilinjan vierailu 
18.-19.5. Tampereen diakoniatyön päiväkeskuksen vierailu 
19-20.5. Lahden seudun Inkeri-seuran jäseniä yöpymässä 
21.5. Opiston työntekijöitä Ilosanomaillassa pikkukirkossa           
23.-28.5. Opiston Prahan matka          
24.5. Perusoppijakso päättyy, kevätjuhla 
27.5. Schools Out - Ritala gospel nuorisotapahtuma 
30.5. Pihlajaniemen ala-asteen oppilaita tutustumassa 

Wanhassa Pappilassa 
30.-31.5. Sarjanniemen koululaisryhmän yöpyminen 
3.6 Hääjuhla 
6.6. Kristillisen lääkäriseuran edustajat tutustumassa opistoon 
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7.-26.6. Suomen Pipliaseuran raamattunäyttely 
9.6 Savonlinnan kaupungin jaloma-asuntomessujen edustajat 

tutustumassa opiston alueeseen 
9.-11.6. Kristillisen kirjan päivät 
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10.-11.6. Helluntaijuhlat ja toveripäivät 
 

     
 

10.6 Oopperalaulaja Hannu Niemelän konsertti   
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15.6. Rautjärven seurakunnan ryhmä lounaalla 
24.6. Juhannusyögospel 
3.-5.7. Nukketeatterileiri lapsille 
10.-12.7 Nukketeatterileiri lapsille 
12.-13.7. Kemin seurakunnan ryhmä yöpymässä 
14.-21.7.  Taideleiri 
17.-21.7.  Laulukurssi ääniammattilaisille  
21.-23.7. Linnanvouti-urheilutapahtumaan osallistuvia yöpymässä  
24.-26.7. Nukketeatterileiri 
 

 
 

 
  
 
 
Lisäksi opistolla on käynyt vierailulla ja yöpymässä satoja yksityisiä vierailijoita ja 
matkailijoita monista eri maista.  
  
 

LÄHETYSRENGAS 
Vuosi 1999 oli Lähetysrenkaan 31. toimintavuosi.  
Lähetyssihteerin tehtäviä on hoitanut Helena Liukko. Johtokuntaan ovat kuuluneet 
pj Teuvo V. Riikonen, vpj Hannu Sihvonen, Vuokko Hakulinen, Sinikka Makkonen ja 
Irma Repo. 
Lähetystyöhön kertyneet tulot olivat 238.758,06 mk ja menot 240.122,00 mk. 
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TALOUS 
 
Toiminnan taloudellinen tulos ennen poistoja ja veroluontoisia maksuja oli 
23.999,25 mk alijäämäinen. Poistot olivat 207.510,82 mk.  
Tilinpäätös poistojen jälkeen oli 231.510,07 mk alijäämäinen. 

TASE 31.12.1999     

VASTAAVAA 
KÄYTTÖOMAISUUS  JA MUUT PITKÄAIKAISET SIJOITUKSET 
AINEETTOMAT  HYÖDYKKEET   
   3.599,96 
AINEELLISET HYÖDYKKEET 
    MAA- JA VESIALUEET    
   3.000,- 
    RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT   
   2.984.015,06 
    KONEET JA KALUSTO    
   673.451,25 
 
KÄYTTÖOM.ARV.PAP. JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET 
    OSAKKEET JA OSUUDET  5.938,90  
 
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS 
    AINEET JA TARVIKKEET    
   32.318,60 
    SIIRTOSAAMISET    
   113.028,17 
    RAHAT JA PANKKISAAMISET 105.737,03  

3.921.088,97 
 

VASTATTAVAA 

OMA PÄÄOMA     
    224.508,44  
TILIKAUDEN TAPPIO    
   -231.510,07  
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ    
   -7.001,63 
      

VIERAS PÄÄOMA 
    PITKÄAIKAISET  
        LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA   
   2.632.816,02   
       MUUT PITKÄAIKAISET VELAT 379.000,- 
 
 
    LYHYTAIKAISET 
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       SIIRTO PITKÄAIK. VELOISTA 337.490,-  
       SAADUT ENNAKOT    
   160.302,- 
       OSTOVELAT    
   57.640,35 
       SIIRTOVELAT    
   310.774,23 
       MUUT LYHYTAIKAISET VELAT  50.068,-  

3.921.088,97 
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TILINTARKASTUSKERTOMUS 
 
Savonlinnan kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y. 
Savonlinnan kristillinen opisto 
 
Olemme tarkastaneet Savonlinnan kristillisen opiston kannatusyhdistys r.y:n  kir-
janpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 01.01.1999-31.12.1999. Hallituk-
sen laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liite-
tiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätök-
sestä ja hallinnosta. 
 
Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä 
tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu 
riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä olennaisia virheitä. 
Hallinnon tarkastuksessa on selvitetty hallituksen jäsenten ja yhdistyksen toimihen-
kilöiden toiminnan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella. 
 
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 231.510,07 mk 
on laadittu kirjanpitolain  sekä tilinpäätöksen laatimista koskevien muiden säännös-
ten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla 
oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemas-
ta. 
Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille tar-
kastamaltamme tilikaudelta. 
 
 
Savonlinnassa maaliskuun 22. päivänä 1999 
SVH Pricewaters Coopers Oy 
KHT-yhteisö 
 
Seppo Väisänen Elina Hämäläinen 
KHT  HTM, JHTT 
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KOULUNKÄYNTIAVUSTAJALINJA 1999-2000 
 
Opiskelun linjallamme syyskuun alussa aloitti 10 ihmistä, nyt keskiviikkona touko-
kuun 31. päivä todistuksen saa 9. Linjallamme tänä vuonna on ollut paljon nuoria 
opiskelijoita, kaikki tyttöjä, vaikka pojatkin olisivat olleet tervetulleita. Nelikymppi-
nen Anne on meistä tytöistä vanhin, nuorin on kahdeksantoista. Olemme tulleet 
tänne ympäri Suomea, niin etelästä kuin pohjoisestakin, puolet linjamme opiskeli-
joista on savonlinnalaisia. On ollut hienoa saada tutustua uusiin ihmisiin ja muihin 
linjoihin opistolla, nauttia mielenkiintoisesta asuntolaelämästä, sekä opiston tapah-
tumista.  
  
40 ov:n mittaiseen koulutukseemme on sisältynyt 14 ov käytännön harjoitteluja. 
Harjoittelussa olemme olleet varsin monenlaisissa paikoissa, päiväkodeissa, kouluis-
sa, erityis-päiväkodeissa ja kouluissa, kehitysvammaisten palvelukodeissa,  toimin-
takeskuksissa, sopeutumisvalmennuskeskuksessa…Tavoitteena on ollut, että jokai-
nen saisi kokemuksia mahdollisimman monista eri paikoista. Harjoittelu-jaksot ovat 
mukavasti katkaisseet teoria-opiskeluja ja olemme saaneet ammatistamme ja mei-
dän kanssamme yhteistyössä toimivien ammattiryhmien työstä, (esim. opettajat, 
terapeutit, hoitajat) realistisen ja monipuolisen kuvan. Olemme nähneet missä kaik-
kialla meillä on mahdollisuus työskennellä. Koulunkäyntiavustajan ammattitutkinto 
on myös hyvä pohja jatko-opintoja suunnittelevalle kasvatus, terveydenhuolto- tai 
sosiaali-alalla.  
 
Koulutuksemme opintokokonaisuuksia ovat avustaminen, kasvun tukeminen ja op-
pimistilanteessa ohjaaminen. Niitä tukevia aineita olemme opiskelleet vuoden mit-
taan: kasvatustiedettä, erityispedagogiikkaa, lapsen fyysistä ja psyykkistä kehitystä, 
viittomakieltä, ym. Opettajat ovat olleet mukavia ja olemme kokeilleet erilaisia op-
pimistapoja: tehneet projekteja, esityksiä, tutustumiskäyntejä, onpa meillä käynyt 
mukavasti vierailijoitakin. Nyt keväällä meillä oli teorian ja käytännön näyttökokeet, 
joissa mitattiin tietomme ja taitomme näistä opintokokonaisuuksista. Käytännön 
näyttöjä aluksi hieman jännitimme, mutta ne tuntuivatkin ihan tavallisilta harjoitte-
lujaksoilta, jotka vaan arvioitiin tarkemmin. 
  
Koulutuksen myötä olemme saaneet lisää itseluottamusta, tietoa omista kyvyistä, 
heikkouksista ja vahvuuksista, esiintymiskokemusta, tietoa ja kokemuksia erilaisista 
kehityksen häiriöistä, vammaisuudesta. Täällä opistolla on ollut myös mahdollista 
suorittaa avoimen yliopiston opintoja opiskelun ohella. Olemme saaneet paljon uusia 
ystäviä. Tämä vuosi on näin jälkeenpäin ajatellen mennyt todella nopeasti, eikä se 
ole tullut heitetyksi hukkaan. 
 
 Ammatin työllisyysnäkymät ovat hyvät. Työ jota tulemme tekemään on arvokasta. 
Saamme olla turvallinen aikuinen, tukihenkilö avustettavalle/ohjattavalle, auttaja ja 
opettajan työtoveri. Koulumaailmassa näemme paljon sellaisia asioita, joihin opetta-
jan silmät eivät kerkeä, voimme auttaa lasta kasvamaan tämän päivän ja tulevai-
suuden haasteisiin. 
 
 
 
 

Tuula Korhonen 
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KOULUNKÄYNTIAVUSTAJALINJA 1999-2000 
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RAAMATTULINJALAISEN AJATUKSIA 
 
Miksi mennä etelään, kun täältä Savonlinnasta saa parempaa raamattuopetusta. 
Nämä Teuvon sanat jäivät mieleen, kun menneen vuosituhannen lopulla mietimme 
Petrin kanssa, minne lähtisimme raamattukurssille. Teuvo, sinä onnistuit mainos-
kikassasi loistavasti. 
 
Talvisena tammikuun viimeisenä päivänä istuimme vielä silloin tuntemattomien ih-
misten seurassa täällä opiston alakerran kauimmaisessa luokassa. Siitä luokasta tuli 
meille kaikille rakas ja viihtyisä raamattufoorumin kokoontumispaikka. Näiden kulu-
neiden kolmen kuukauden aikana tutustuimme toisiimme ja löysimme paikkamme 
ryhmässä. 
 
Viihtyvyytemme pani entisestään heti ensimmäisellä viikolla, kun saimme luok-
kaamme oman kahvinkeittimen. Mukavat taukosohvat siellä olivat jo tullessamme. 
 
Me tulimme erilaisista elämäntilanteista kurssille. Yhteistä meille oli sydämiimme 
syttynyt halu saada lisää tietoa raamatun sisällöstä. Ainakin itselleni raamatussa oli 
vielä monen kirjan kohdalla enemmän tai vähemmän suuria kysymysmerkkejä. Mitä 
me 2000-luvun ihmiset voimme saada itsellemme VT:  hurjista sota- ja taisteluku-
vauksista. 
 
Nyt raamatun äärellä 3 kk oltuamme olemme saaneet läpikäydä eri opetusmenetel-
min Jumalan suurta pelastussuunnitelmaa ja sen toteutumista, Israelin kansan ja 
koko maailman suhteen. Tutuksi ovat tulleet Mooseksen, tuomarien ja profeettojen 
kirjat yhtä hyvin kuin UT evankeliumeista ilmestyskirjaan.  
 
Raamatun kertomukset ovat todistaneet siitä, kuinka yksittäiset ihmiset ovat teh-
neet virheitä ja kuitenkin Taivaallinen Isämme on rakastanut ja antanut anteeksi. 
Hän on uskonut meille vielä tärkeän tehtävän, kertoa rakkaudestaan eteenpäin. 
 
Raamattu on lohdullinen kirja, sieltä löytää itsensä. Raamattua onkin ollut mukava, 
vaikkakin välillä rankkaa opiskella ja sen tekstejä pureskella. Raamatulle saa tehdä 
kysymyksiä ja siltä saa vaatia vastauksia. Sillä sen kirjan sisältö on lähtöisin Isästä, 
joka tuntee sinut ja minut, koska olemme hänen luomiaan. Siksi on kiva lukea raa-
mattua. 
 
En tiedä ovatko kysymysmerkit vähentyneet, vastauksia olen saanut, mutta oppinut 
myös, että raamatulla on aina lisää annettavaa. Siellä on opastus tielle, se on varma 
totuus ja sen uskoessasi saat lahjaksi elämän. 
 
Kurssimme teki erikoiseksi se, että meille annettiin tenttikysymys, vaikka tenttiä ei 
ollutkaan. Hiljaisella viikolla se tuli erityisen lähelle. Tuo kysymys oli Golgata- ja mi-
tä siellä tapahtui pari vuosituhatta sitten. Jeesuksen sovitustyö antaa meille jokai-
selle aihetta iloon. Meidän rikkomuksemme on maksettu kalliilla hinnalla. Se on tär-
kein kysymys minkä raamatusta voi nostaa esille suurin aarre, minkä raamatusta 
toivoisi jokaisen löytävän. Raamattuun ei voi kyllästyä, etsi omasi ja avaa se rohke-
asti! 
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Nyt kun lähdemme täältä eri suuntiin ja te muut opiskelijat vielä jatkatte opintoja, 
toivotamme teille mukavaa kevätlukukauden loppua. Kurssin puolesta haluan kiittää 
koko henkilökuntaa ja toivottaa teille kaikille Taivaan Isän siunausta. 
 
 
 
 
 
Anne Sihvonen 
(os. Vanhatalo)  
 
     
   
 

 

AVOIMEN YLIOPISTON LINJALAISEN MIETTEITÄ 
 
Opiskelin Savonlinnan kristillisessä opistossa avoimen yliopiston linjalla yleistä teo-
logiaa. Linjallamme oli neljä vakituista opiskelijaa. Opiskelu oli itsenäistä tentti-
kirjojen lukemista ja oppimistehtävien tekemistä. Linjatunnit ja rehtorin pitämä tu-
torointi ohjasivat opiskelua.  
Yleisen teologian lisäksi opiskelin saksankielen alkeita ja osallistuin muutamiin raa-
mattulinjan opintokokonaisuuksiin. Musiikkilinjan musiikkitiedon tunneille osallistuin 
lähinnä kuunteluoppilaana ja sain sieltä paljon yleissivistävää tietoa. Nyt tiedän, mi-
tä mm. termit kantaatti ja basso continuo tarkoittavat ja tunnistan muutamia klassi-
sen musiikin teoksia. Lisäksi kävin Linnalan tiffany- ja lyijy-lasikurssilla. Lasitöiden 
tekemistä aion harrastaa jatkossakin nyt kun perustekniik-ka on hallussa.  
 
Opiskelu avoimen yliopiston linjalla oli välillä raskasta puurtamista eikä tenttikirjo-
jen ja oppimistehtävien lähdeaineiston hankkiminen ollut aina helppoa. Tuloksia kui-
tenkin syntyi ja teologisen tietämyksen lisäksi karttui myös itsenäisen opiskelun tai-
to, josta on varmasti hyötyä myös tulevissa opinnoissa. Avoimen yliopiston linja an-
toi hyvät edellytykset jatko-opintoihin.  
 
 
 
 
 
 
Katja Musturi 
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MUSIIKKILINJALAISEN AJATUKSIA 
 
Ulkona syksyinen, pimeä ja märkä ilta. Ensilumi kävi maassa jokin aika sitten, muis-
tuttamassa talven tulosta. Eletään siis syksyä 2000. Tällaisena iltana on vaikea löy-
tää järkevää suuntaa ajatuksille. Huomista ei viitsi ruveta arvailemaan, koska se ei 
kuitenkaan pidä paikkaansa ja eilinen on jotenkin liian lähellä mietittäväksi. Ajassa 
taaksepäin meneminen tuntuu helpolta ja luonnolliselta. Minun ei onneksi tarvitse 
kelata Nauhaa (anteeksi Maija) kovin paljoa, kun löytyy hetkiä ja ihmisiä, joita on 
hyvä ja helppo muistella. 
 
Yhteinen vuotemme Savonlinnassa on varmasti vielä kaikilla mielessä tai ainakin 
kirkkaana muistoissa. Siihen vuoteen mahtui melkoinen määrä iloa, naurua ja her-
syvää huumoria. Joskus ajatukset eivät ehkä kohdanneet, mutta ne on jo unohdettu 
ja aika kullannut. Niitä hetkiä muistellessa hymy nousee suunpieliin ja jos muistelee 
lisää, huomaa nauravansa ääneen. Tällaiset muistot syntyvät asiasta, jota jotkut ta-
paavat kutsua yhteishengeksi. Kiitos siitä! 
 
Tärkein meitä yhdistävä tekijä oli kuitenkin musiikki. Se oli kieli, jota me puhuimme 
ja opiskelimme. Jokainen puhui sitä omalla murteellaan ja aksentillaan, mutta kui-
tenkin rehellisesti, valehtelematta ja sydämestään. Meillä oli ja on musiikinlahja. Se 
on lahja jota pitää vaalia, ruokkia ja ennenkaikkea jakaa muille. Sitä siis tehkääm-
me ja olkaamme kiitollisia saamastamme lahjasta. 
 
Joskus musiikissa tulee sellainen vaihe, jossa lahjakkuus ei enää riitä. Mennäkseen 
eteenpäin pitää tehdä työtä ja asettaa tavoitteita ja saada opastusta. Tästä opas-
tuksesta suurkiitos, ennenkaikkea Jupelle ja myös muille opettajillemme. Kiitos 
myös muulle henkilökunnalle jaksamisesta ja ymmärtämisestä. Se ei aina varmasti-
kaan ollut helppoa.   
 
Nyt on aika lopettaa ja ottaa vastaan uuden päivän tarjoamat haasteet. Toivon teille 
jokaiselle onnea ja menestystä valitsemallanne tiellä. Kuljetaan päät pystyssä ja rin-
ta rottingilla ja otetaan elämästä ja sen kaikista hetkistä ilo irti. Sen me osaamme. 
Ei muuta kuin TZERKUSNA HAINAS ja KILIMATUTSIEROU!! 
 
 
 
 
Terveisin 
 
Tango 
Janne Virtanen 



 30 

               

 



 30 

               

 

 31 

Opiston entisen oppilaan puheenvuoro 
 
 
Olen ollut Kristillisellä opistolla oppilaana ensin keväällä 1996 kaksi kuukautta, mu-
siikin teorian intensiivikurssilla. Saman vuoden syksynä aloitin musiikkilinjalla, jonka 
jälkeen jäin kesäksi töihin, asuen punaisessa mökissä opiston yhteydessä. Syksyllä 
1997 aloitin peruskoululinjan, jonka suoritettuani jäin vielä alkukesäksi töihin, kun-
nes muutin heinäkuussa omaan asuntoon. 
 
Elämäni oli joskus aika sekaisin ja vietinkin tosi huonoa elämää, käyttäen päihteitä 
ja rikoksia tehden. Elämässäni tapahtui muutos 1993, kaiken ja epätoivon ja itse-
murhayritysten kautta tulin uskoon. Siitä lähti uusi suunta elämääni, alkoi muutos-
prosessi ja eheytyminen. Jouduin kuitenkin vielä vankilaan entisten rötösten vuoksi, 
jonne menin loppuvuodesta 1994. Pääsin melko pian Sulkavan avo-vankilaan. Kä-
vimme joskus vankilasta vierailulla opistolla. Oli jotkut hengelliset päivät. silloin mi-
nulle tuli semmoinen tunne, että tulen olemaan täällä vielä joskus. Kun huomasin 
ilmoituksen lehdessä, että opistolla alkaa musiikin intensiivi-kurssi, niin päätin ha-
kea siihen. Olina jo opiskellut hieman pianonsoittoa, teoriaa ja kitaraa sekä rumpu-
jakin soitellut. Pääsin kurssille ja sain käydä opistolla omalla autolla vankilasta kä-
sin. Sitten alkoi syksyllä musiikkilinja, johon myös pääsin. Kävin sitäkin vankilasta 
käsin aina joulukuun lopulle 1996, jolloin vapauduin ja pääsin Ruskolaan asumaan. 
 
Pidän opistoa tärkeänä osana minun elämäni vaiheissa. Se on auttanut osaltaan, et-
tä voin tänä päivänä sanoa olevani tasapainoinen ja kunnon ihminen. Olen saanut 
paljon tukea opiston henkilökunnalta, he ovat auttaneet opiskeluaikana ja työssä 
ollessani täällä, monin eri tavoin. Tulen aina olemaan kiitollinen siitä tuesta, avusta 
ja ennen kaikkea luottamuksesta, jota olen kokenut opistolla ollessani. Hyviä muis-
toja on paljon, Sydämessäni tulee aina olemaan paikka opistolle ja sen henkilökun-
nalle. 
 
Toivon myös uudelle rehtorille, uusille opettajille, henkilökunnalle ja uusille oppi-
laille runsasta Jumalan siunausta ja menestystä työllenne! 
 
T: Risto Paakkanen 
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”Opisto toivotti Villa Ritalan kehitysvammaiset hoitajineen 

tervetulleeksi Ritalanmäelle.! 
 

 
 

”Kirjakauppiaat Leo Löppönen ja Olli Österlund olivat mukana 
kristillisen kirjan päivillä.” 
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OPINTOLINJAT 2001 – 2002 
 

 
 Avoimen yliopiston linja  
(puheviest., psyk., yl.teol ja kasv.tiede) 36 ov 
 

 Elämys- ja seikkailualan linja 36 ov 
 
 
 Ikäihmisten linja 16 ov + 16 ov 

 
 
 Ilmaisualan ja viestinnän linja 36 ov 
(puheviest., taidekasv. ja mus.ilm.)  
 

 Koulunkäyntiavustajan ammatillinen linja 40 ov 
 
 
 Musiikkilinja (pop-jazz ja klassinen) 36 ov 

 
 
 Raamattulinja 16 ov  

 (4kk:n tehokurssi  syksyllä ja keväällä)  
 
 Sijaiskanttorikoulutuksen linja 36 ov 

 
 
 Kristillinen taidelinja 36 ov 
(tanssi, teatteri ja musiikki)  
 

 Lisäksi paljon lyhytkurssitoimintaa 
ja tapahtumia! 
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