


2000-luvulla kaikkia oppilaitosmuotoja on ravisut-
tanut rakenteellinen kehittäminen. Se on säteillyt 
myös kansanopistokenttään, vaikka ne ovatkin it-
senäisiä. Kolme vuotta sitten Vapaan Sivistystyön 
yhteisjärjestö käynnisti prosessin yhteisen vision 
laatimiseksi. Tavoitteiksi määriteltiin mm. identi-
teetin ja tahtotilan kirkastaminen, yhdessä kehit-
tämisen mahdollistaminen, visio- ja strategiatyö 
sekä yhteisen kielen ja keskeisten käsitteiden luo-
minen ja määrittely. Tällöin keskusteltiin pohjau-
tuuko vapaan sivistystyön missio yksinomaan laki-
tekstiin ja onko tarjonta enemmän tarjonta kuin 
kehittymispainotteista. Kolme tärkeää näkökul-
maa ovat, haluaako vapaa sivistystyö olla toimija, 
-asiakas vai yhteiskuntalähtöinen? 2007 kansan-
opistoliikkeessä keskusteltiin pelisäännöistä, joka 
onkin tarpeellista toimintaympäristön koko ajan 
muuttuessa. Visio globaalissa verkostoituneessa 
maailmassa ei voi olla enää Suomi-keskeinen ja 
oman opiston kiinteistökeskeinen, vaan ulospäin 
suuntautunut.

Savonlinnan kristillinen opisto on seurannut kes-
kustelua ja osallistunut oman toiminnan tavoitteel-
liseen kehittämiseen. Se on merkinnyt puitteiden 
systemaattista kehittämistä ja monia investointeja. 
Henkilöstön hyvinvointiin ja kouluttamiseen on pa-
nostettu. Lisäksi osaamista on kartoitettu. Opiston 
takana on sitoutunut henkilökunta, johtokunta 
ja kannatusyhdistys sekä laaja kouluttajaverkos-
to. Toimintaa leimaa verkostoituminen useiden 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä määrä-
tietoinen työ näkyi 2007 opiston jatkuvassa kehit-
tämisessä, laajassa herkästi aikaa seuraavassa tar-
jonnassa, eri ikäryhmiä kokoavassa osallistumisessa 
elinikäisen oppimisen hengessä sekä taloudellises-
sa vakaudessa.

Tulevaisuudessa Savonlinnan kristillisen opiston 
painopistealueet pysyvät olemassa olevissa koh-
deryhmissä. Mutta jatkuva kehittäminen vaatii 
uusia linjauksia. On löydettävä uusia kohderyhmiä 
ja tehtävä avauksia. Kansainvälisyys tulee lisään-
tymään, sillä olemmehan osa Euroopan Unionia ja 
Venäjän läheisyytemme tuo varmasti merkittäviä 
uusia mahdollisuuksia.

Mutta vision pitää olla selvä ja kirkas. Se ei poik-
kea vapaan sivistystyön visiosta, missä se on vuon-
na 2015 arvostettu suunnannäyttäjä maailmaan, 
jossa jokaisen omaehtoinen oppiminen, ihmisenä 
kasvaminen ja täysipainoinen kansalaisuus toteu-
tuvat. Kun siihen lisätään opiston kristillinen arvo-
maailma, jonka perusteella jokainen ihminen on 
luomisen ja lunastuksen perusteella äärettömän 
arvokas, tuo se koulutukseen syvyyttä ja sisältöä.

Lämpimät kiitokset teille kaikille, opiston työssä eri 
tavalla mukana oleville!

Teuvo V. Riikonen
rehtori

VAPAAN SIVISTYSTYÖN
VISIO 2015
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KANNATUSYHDISTYS
Yleiset kokoukset
Vuosikokous pidettiin opistolla 15.4.2007. Läsnä oli 6 kannatusyhdistyksen jäsentä.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja jäsenten valitseminen
johtokuntaan eroa pyytäneiden tilalle.
Vuonna 2007 kannatusyhdistyksen jäsenmaksun suoritti 92 henkilöä.
Vuosijäseniä on 92, ainaisjäseniä 68 ja yhteisöjäseniä 23, yhteensä 183 jäsentä

Kannatusyhdistyksen hallitus / opiston johtokunta 2007
Puheenjohtaja Ripatti Mikko, rehtori 2006-2008
Varapj  Kosonen Erkki, kappalainen 2008-2010
Gustavsson Pertti, laatoittaja  2008-2010
Nokelainen Jukka, toiminnanjohtaja 2007-2009
Nokelainen Ulla, opinto-ohjaaja  2007-2009
Okkonen Seija, lehtori   2007-2008
Tuunainen Tommi, luokanopettaja  2008-2010
Valkama Pirkko, vs. rehtori   2007-2009
Virtanen Kari, talousjohtaja   2007-2008

Johtokunnan kokouksiin on osallistunut myös rehtori, joka toimi esittelijänä ja sihteerinä.
Puhevaltaisena on kokouksissa myös ollut henkilökunnan edustaja Jukka Kiesiläinen.
Johtokunta kokoontui 6 kertaa ja pöytäkirjoihin tuli 67 pykälää.

HENKILÖKUNTA
PÄÄTOIMISET OPETTAJAT
Riikonen Teuvo V., rehtori
Karhu-Andersin Niina, 10- luokan vastaava opettaja                  .
Keränen Jukka-Tapio, teatteri- ja viestälinjan vastaava opettaja
Kostamo Timo, musiikkilinjan vastaava opettaja
Lahti Tiina, 10- luokan vastaava opettaja, 21.8.2003-31.7.2008
Pulkkinen Nina, maahanmuuttajien perusopetuslinjan vastaava opettaja,
21.8.2006-31.5.2007   
Pajunen Auvo, maahanmuuttajien perusopetuslinjan vastaava opettaja, 
Pakkala Päivi, arkipäivän taitoihin valmentavan linjan opettaja
Strand Helena, koulunkäyntiavustaja-linjan vastaava opettaja kevätlukukaudella
ja  elämäntaitojen linjan vastaava opettaja syyslukukaudella

TOIMISTO
Blomberg Kirsi, kurssisihteeri
Hirvonen Pirjo Liisa, toimistonhoitaja

KEITTIÖ
Liukko Rauni, emäntä, eläkkeellä 1.2.2007 alkaen
Matikainen Paula, emäntä
Repo Irma, keittäjä 

KIINTEISTÖNHUOLTO
Kiesiläinen Jukka, kiinteistönhoitaja
Korte Eila, siistijä 

KUNNIAJÄSENET
Heikkilä Suoma, Juutilainen Ritva ja Kimmo, Muttilainen Pirjo,
Ronkainen Olavi, Rönkkönen Siilas, Tegelberg Viljo, Torpakko Pirkko

Henkilökuntaa  koulutus- ja virkistysmatkalla
Saarenmaalla Virossa.



VANHASTA UUTEEN

Vanha poltettiin hallitusti uuden tieltä

Siinä se nökötti. Kirsikka- ja omenapuiden katvees-
sa. OPISTON PUNAINEN SAUNA. Palveli puhtauden 
antajana työn jälkeen sekä pyykinpesupaikkana 
rakentajien lakanoille, 60-luvun lopulla.

”Punainen sauna palaa”! Katson Touhulan ruoka-
lan ikkunasta ja hälytän palokunnan paikalle. Van-
han pyykinpesukoneen sähköjohdoista käry oli 
saanut alkunsa. Silloin sauna tuli pelastettua.

Uudet saunat valmistuivat päärakennuksen alaker-
taan. Tuostapa saa oivan takkatuvan talkoomiesten 
tilapäiseksi kodiksi. Niin kunnostettiin punainen 
sauna. Takkatupa ja kolme pientä makuuhuonetta 
valmistuivat laitapuolen talkoolaisten majapaikak-
si. Tupaantuliaiskahvilla laulettiin ja iloittiin uudesta 
mahdollisuudesta.

Syksyisin punaposkiset omenat lepäsivät laatikois-
sa mökin seinustalla olevilla penkeillä. Jossakin vai-
heessa mökin päätyyn nousi katos, jossa pihapiirin 
erään kodin tyttärien lemmikkihevonen majaili.
2000-luvun loma-asuntomessujen aikaan lampaita 
majaili karsinassa lasten ilona.

Elämä ”mökkerössä” taisi muuttua rauhattomaksi 
ja muutenkin asukkaat vähenivät. Sitten rumpalit 
valtasivat mökin! Musiikkilinjan rumpujen soitto 
häiritsi Touhulan muita asukkaita. Niinpä keksittiin; 
punaisessa mökissä sai paukuttaa rumpuja.
Pelargoniat talvehtivat hieman viileässä hyvin.

2000-luvulla pihapiirin rakennukset saivat uuden 
nimen. Niinpä punaisesta mökistä tuli Riikola.
Niin Riikola nökötti edelleen kirsikkapuiden ja tuok-
suvatukan varjossa. Kunnes tuli kevät -07
”Korkea raati on päättänyt, että Riikola polte-
taan”.

Ja niin sitten tapahtui, keväisenä päivänä, palokun-
nan vartioidessa vieressä. Paikalle oli suunniteltu 
jalkapallokenttä. Vanha sai väistyä uusien suun-
nitelmien tieltä. Hyvä näin.

Vuosien mittaan pihapiirin ilme on muuttunut. En-
tistä on kunnostettu ja uutta rakennettu. Entinen 
antaa tilaa uudelle.

Saunan savuavia raunioita katsellessa mieleen nou-
see kysymys, mikä elämässä ja työssä kestää?
Vanha perunakellari kunnostettiin Holvikappeliksi. 
Se oli rakennettu kulmakiven varaan sillä tavalla, 
että rakennus kestää.

Rakenna elämäsi Kristus-kalliolle.

Lopuksi lainaus Jorg Zinkiä

”Niin kuin Jumala on valo,
niin ovat myös ne jotka rakastavat.
Mutta valo loistaa pimeässä,
eikä pimeys sitä nielaise.
Pieni valo on se toivon kipinä josta ihmiset elävät.
Jos etsimme kaikista taidoista korkeinta,
niin se on rakkaus:
Taito, jota meidän aikanamme,
rohkeudenpuutteen ja masennustilojen aikana
ennen muuta tarvitaan,
taito, joka antaa rohkeutta huomispäivää varten.
Sillä mitä jää huomispäivään,
sen saavat aikaan ne jotka rakastavat.”

Kiitollisena kuluneen vuoden yhteistyöstä
Irma Repo



Auvinen Oiva,     musiikkitieto, teoria ja säveltapailu
Eskelinen Juha    sähkökitaransoitto
Fagerström Marita    erityispedagogiikka
Huovinen Pirjo    terveydenhoito
Hänninen Anne-Elina   elämäntaidot
Ikonen Janne     sovitus ja sävellys
Järvensivu Janne    rummut, bändisoitto, liikunta, musiikki
Malinen Sari     elämäntaidot
Matikainen Tuulikki    ekstiilityö, kuvataide 
Nikulainen Anita    viittomakieli
Nummi Jyrki     elokuvaaminen 
Pelkonen Anne-Mari    piirustus, maalaus
Pisara Vilja     kädentaidot, musiikki
Pitkänen Petteri    tietotekniikka, matematiikka, fysiikka
Pola Reijo     sovittaminen
Rusanen Minna    aulustudio, yksinlaulu
Syrjälä Juhani     kitaransoitto, improvisointi
Valtonen Tuomo    studiotekniikka
Vesioja Pirkko-Liisa    sellonsoiton opetus

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

Anttila Sampo
Anttonen Inka
Fabricius Camilla
Haatainen Hanna
Halko Arja
Herraniemi Kauko
Hrustaljov Ruslan
Huurtela Ilona
Kainulainen Maarit
Kelokaski Krista
Korhonen Kirsi
Kosonen Heidi
Korte Matti
Kurri Pirkko
Loikkanen Jyri 
Marttinen Tommi
Matikainen Riina
Melnikov Sergei
Modig Henri
Parkkinen Antti
Reijonen Karoliina
Rinkinen Katja
Syrjänen Ari
Tiilikainen Tuula
Turunen Sauli 

TUNTIOPETTAJAT LYHYTAIKAISET
TYÖNTEKIJÄT

Opiskelijoita Tanhuvaaran urheiluopistolla  
tuntiopettaja Janne Järvensivun opastuksessa.

Jyri Loikkanen järjesti
opiston uuden kirjaston

Henri Modig tutustui SKO-hostel
toimintaan syksyllä 2007

Kesätyöntekijät Ari, Inka ja Ilona
Vilpunrannassa elokuussa 2007



Talvinen Savonlinna tarjoaa opiskelijoille monia harrastusmahdollisuuksia.

MIKÄ ELÄMÄSSÄ ON TÄRKEÄÄ?
Hyvät sotaveteraanit ja teidän puolisonne! Meil-
lä kaikilla on syytä iloon, koska me suomalaisina 
saamme asua vapaassa, itsenäisessä Suomessa.  
Kiitos teille, että olette taistelleet meille itsenäisen 
Suomen, jossa on turvallista ja hyvä asua.  It-
senäisyys vaikuttaa mielestäni siihen, ettei ole niin 
riippuvainen muista maista.  Itsenäisyys antaa it-
semääräämisoikeuden ja mielipiteen ilmaisemisen 
vapauden.  Siis saa olla mitä mieltä haluaa ja il-
maista sen vapaasti.  Tämä on erittäin tärkeä asia 
elämässä.

TÄRKEITÄ ASIOITA 
ELÄMÄSSÄ
Minulle tärkeitä asioita elämässä ovat kaverit, koti, 
ystävät, vanhemmat, sisarukset, ruoka, lämpö ja 
koulunkäynti.  Tykkään kuunnella musiikkia mielel-
läni. Opistossa olemme oppineet erilaisia lauluja, 
joista yksi on nimeltään ”Näin rauhaa rakenna-
mme”.  Meillä kaikilla on paljon oppimista tässä 
laulussa, sillä siinä sanotaan  seuraavasti:  

”Ja vaikka joskus toinen ärsyttää, kai sopimalla rii-
dat selviää.  Niin ettei mikään hampaankoloon jää.  
Näin rauhaa rakennamme.  Voi yhteen erilaiset so-
vittaa, syö toinen purkkaa, toinen lakritsaa, ja eri 
mieltä kyllä olla saa.  Näin rauhaa rakennamme.” 

Meidän olisi hyvä oppia elämään ja hyväksymään 
kaikki Suomessa asuvat erilaiset ihmiset.  Erilaisuus 
on meille kaikille rikkaus. Meillä Suomessa on 
oikeus olla toistemme kanssa eri mieltä eli mielipi-
teen ilmaisun vapaus. Tätä asiaa me olemme myös 
täällä opistossa harjoitelleet.

Mikä yhdistää meitä Elämäntaitolinjalaisia ja teitä 
hyvät sotaveteraanit? Minä luulen, että sotaaikana 
ihmiset halusivat auttaa toisiansa, mm. haavoittu-
neita.  Mekin haluamme auttaa toisiamme  täällä 
opistossa. Yksin me emme pärjää.

Syksyllä  laadimme Elämä sovinnossa–yhdessä 
olemisen säännöt. Näihin kuuluu toistemme aut-
taminen ja jokaisen oikeus sanoa oma mielipide.  
Tärkeitä sääntöjä ovat myös mielestäni anteeksi 
pyytämisen ja antamisen taito.  Samoin se, että 
kohtelisimme toisiamme oikeudenmukaisesti ja lu-
onnollisesti.  Minusta on tärkeää, että me ihmiset 
uskaltaisimme pyytää toisiltamme useammin an-
teeksi.  Elämässä kuitenkin usein satutamme ja 
vahingoitamme toisiamme joko tahallisesti tai 
tahattomasti.  Olen huomannut itse, että jaksan 
paremmin elämässäni, jos en jätä pitkäksi aikaa 
hampaankoloon asioita.  Joskus saattaa kyllä jäädä 
ja silloin ei oikein tahdo voida hyvin.

MITÄ  ADVENTTI  JA
JOULUN  ODOTUS 
MINULLE MERKITSEE?
Adventti tietää sitä, että joulu lähestyy ja joulua-
han me kaikki odotamme mielellämme. Odottaes-
samme innolla jotakin voi olla, että me koemme 
myös pettymyksiä. Tämäkin on osa elämää.  Meitä 
kasvatetaan kestämään elämässämme syviäkin 
pettymyksiä. Yhteen asiaan minä en ole koskaan 
pettynyt.   En ole pettynyt koskaan uskoon.  Usko 
Jeesukseen on antanut minulle voimaa elämässäni.   
Jouluna meille kaikille on syntynyt maailman paras 
joululahja. Jeesus Kristus. Iloitkaamme hänestä.

”Nöyryys ja hiljaisuus, on valtasi salaisuus.
Voimalla väkivallalla et tahdo hallita.
Uskomme vahvista,  luo tiellemme valoa. 
 Johdata elämään rikkaaseen.
Rauhaan ja  hyvyyteen.
Jeesus sä Herramme,  sua seurata tahdomme. 
Kanssamme kulje eteenpäin. Yhdessä, yksittäin. 
Hoosianna, hoosianna, hoosianna, hoosianna.
Saavu jo Kuningas luoksemme, täyttämään  
toivomme.”

Mirja Kosonen
puhe sotaveteraanien joulujuhlassa ja opiston
adventti- ja itsenäisyysjuhlassa 2007



Linjojen opiskelijat ja henkilökunta keväällä 2007

Linjojen opiskelijat ja henkilökunta syksyllä 2007



BURMA-
SAVONLINNA
Mitä saadaan kun yhdistetään viisi Burmasta Seinä-
joen kautta Savonlinnaan matkannutta nuorta miestä, 
Savonlinnan kristillinen opisto ja minä? Molemmin-
puolisia kulttuurishokkeja mutta myös paljon huumo-
ria ja naurua.

Minä kauhistelen poikien paljaita jalkoja kymmenen 
asteen pakkasella ja pojat puolestaan minun käsit-
tämätöntä savonmurrettani jota taitaa välillä tulla 
sellaisella vauhdilla että hitaammat tippuvat kärryiltä. 
Myös suomalainen ruoka on tuottanut ihmettelemisen 
aihetta ja emäntien kielitaito on välillä joutunut kovalle-
kin koetukselle.

Opiskelu opistolla on ollut pojille mieleistä ja into oppia 
uusia asioita on kova. Harmittava asia on vain suoma-
laiseen kulttuuriin kuuluva jäykkyys jonka seurauksena 
uusien ystävien saaminen on ollut hankalaa. Etenkin 
Savonlinnassa tuntuu vallitsevan pieni epäluuloisuus 
muita kulttuureja ja ihmisiä kohtaan. Eteenpäin tarvo-
taan sivuille vilkaisematta eikä vieraille ihmisille turhia 
höpistä.

Jatko-opinnoille pojat suuntaavatkin muualle Suo-
meen. Uskon kuitenkin että opistovuosi on tuonut 
heille hyödyllisiä apuvälineitä suomalaisessa kulttuu-
rissa selviytymiseen sekä paljon uutta ja mukavaakin 
muisteltavaa tulevaisuuteen. 

Krista Kelokaski

Krista on toiminut linjoilla
mm. koulunkäyntiavustajatehtävissä



VALMIINA
ETEENPÄIN
Asuessani Savonlinnan kristillisellä opistolla muutamia 
vuosia sitten,en koskaan itse edes kuvitellut joskus 
opiskelevani kyseisessä paikassa. Mutta päädyin sinne 
omasta tahdostani, kun muu opiskelu ei näyttänyt 
tuottavan tulosta, enkä halunnut jäädä kotiinkaan ih-
mettelemään maailman menoa. Osasin jo tullessani 
tuudittautua siihen, että paikat ainakin olisivat täysin 
tutut, vaikka ihmiset ja muut asiat saattaisivatkin olla 
kuin toiselta planeetalta.

Silti 10-luokan alkujännityksen,lämmittelyjen ja uu-
sien tuttavuuksien jälkeen tajusin, että opiskelussa 
meno ei voisi olla enää tästä rennompaa ja se jos 
mikä oli minulle täysin uusi juttu.

Minulle erityisesti tärkeintä oli tietynlainen vakiintu-
minen luokan kanssa pienine lisukkeineen,se ettei 
ollut tiettyä opintosuunnitelmaa, hyvä työskentely-
ympäristö, sekä hyvät jatkamismahdollisuudet. On 
joskus parempi ottaa siis riski ja lähteä kohti tuntema-
tonta, mutta silti tuttua, kuin jäädä turhautumaan 
paikoilleen ja huomata miten muu maailma menee 
jo omia menojaan ja jättää jälkeensä vain toivon rip-
peet.

Mutkia on ollut matkassa ja kokemuksia on tullut niin 
hyvässä kuin pahassakin, mutta katumapäällä en silti 
ole tullut ja tuskin tulen koskaan olemaan. Toivot-
an uusia ihmisiä tulemaan rohkeasti opiskelemaan 
Savonlinnan Kristilliselle opistolle.

Jo kuvannollisesti vanhana kettuna tunnen olevani 
valmis jatkamaan tästä eteenpäin.
 

Linda Seppänen

Linjoilla on paljon yhteistä koulutusta
Linda  opiskelemassa äänitystekniikkaa
opiston studiossa



KURSSIN NIMI   AIKA    
Kieli ja kulttuurikurssi  27.12.2006-7.1.2007
Quest-koulutus   24. - 25.1.2007
Työpaikkakiusaaminen  27. - 28.1.2007
Profetta Eliaan seikkailut-leiri 3. - 4.2.2007
Profeetallisen Sanan Päivät 3. - 4.2.2007
Pessah -kurssi   9. - 10.2.2007
Miestenpäivät   9. - 11.2.2007
Miespäivät   9. - 11.2.2007
Naistenpäivät   10. - 11.2.2007
Kristinuskonkurssi  16. - 23.2.2007
Hyväksikäytöstä toipumiseen 17. - 18.2.2007
Nykyheprean ja Juutalaisen 
kulttuurin kurssi   23. - 25.2.2007 
Talvimaisema kuvataidekurssi 23. - 25.2.2007
Kristinuskonkurssi  25.2. - 3.3.2007
Pyhiinvaellus- ja luontomatka 4. -11.3.2007 
Nykyheprean ja Juutalaisen
kulttuurin kurssi   23. - 25.3.2007
Miespäivät   23. - 25.3.2007
Kulttuuri - ja kielikoulutus 25.3. - 1.4.2007
Israel-seminaari   30.3. - 1.4.2007
Narsismi    31.3.-1.4.2007
Pääsiäispäivät    5. - 8.4.2007
Evankelistojen Yhteyspäivät 11. - 12.4.2007
Raamattumatka Israeliin  8. - 15.4.2007
Kuurojen Lähetyksen vuosijuhla 
ja lähetyspäivät   13. - 15.4.2007
Future-päivät    17. - 19.4.2007
Pienten Profeettojen sanoma
aikamme ihmiselle  20. - 21.4.2007
Juutalaisen kulttuurin kurssi 26. - 29.4.2007
Fransiscus-retriitti  27. - 29.4.2007
Valmiina palvelemaan - kurssi 4. - 6.5.2007
Miespäivät   18. - 20.5.2007
Hiljaisuuden Retriittii  21. - 23.5.2007
Uusi Elämä Voittaa  25. - 27.5.2007
Israel Kongressi   25. - 27.5.2007
Lasten taide-päiväleiri  4. - 8.6.2007
Koululaisten kesätaideleiri 4. - 8.6.2007
Kristinuskonkurssi Israelissa 4. - 11.6.2007
Kristinuskonkurssi  4. - 11.6.2007
Baletti- repertuaarikurssi  5. - 8.6.2007
Kesälukio   9 . - 19.6.2007
Kristinuskonkurssi  11. - 18.6.2007
Kesäkuun kuvataidekurssi 11. - 17.6.2007
Elämäntaitojen kesäkurssi 14. - 21.6.2007
Kristinuskonkurssi  20. - 27.6.2007
Juhannusajan Raamattuleiri 22. - 24.6.2007
Kristillisten kasvattajien
kesäkurssi   24. - 30.6.2007
Elämäntaitojen kesäkurssi 25. - 27.6.2007
Agricola-seminaari  28 - 29.6.2007
Miespäivät   29.6. - 1.7.2007
Valtakunnallinen musiikkileiri  30.6. - 8.7.2007

KURSSIN NIMI   AIKA   
Yksinlaulukurssi   8. - 13.7.2007
Ooppera tutuksi-kurssi  9. - 15.7.2007
Elämäntaitojen kesäkurssi 9. - 13.7.2007
Lasten sarjakuva & taideleiri 10. - 14.7.2007
Elämäntaitojen kesäkurssi 16. - 20.7.2007
Kristinuskonkurssi  19. - 26.7.2007
Ooppera tutuksi II-kurssi  23. - 26.7.2007
Elämäntaitojen kesäkurssi  23. - 27.7.2007
Kulttuurimatkailukurssi  27. - 29.7.2007
Kieli ja Kulttuuri - kurssi  29.7. - 11.8.2007
Elämäntaitojen kesäkurssi 30.7. - 3.8.200
Tahdotko terveeksi -  
eheytymisseminaari  3. - 5.8.2007 
Elämäntaitojen kesäkurssi 6. - 10.8.2007
Juutalainen kulttuuri ja  
holokausti   8. - 12.8.2007
Kieli ja Kulttuuri - kurssi  11. - 24.8.2007
Elämäntaitojen kesäkurssi 13. - 17.8.2007
Miespäivät   24. - 26.8.2007
Seurakuntien jalkapallon  
SM-turnaus ja kurssi  24. - 26.8.2007
Profeetallisen sanan päivät  1. - 2.9.2007
Runoretriitti   3. - 5.8.2007 
Nykyheprean ja Juutalaisen 
kulttuurin kurssi   14. - 16.9.2007
Sukupolvet ennen meitä -  
Syyspäivät   15. - 16.9.2007
Uskolla alistetut   28. - 29.9.2007
Miespäivät   28. - 30.9.2007
Ruskamaisema- taidekurssi 5. - 7.10.2007 
Perheinterventio   12. - 13.10.2007
Raamattukurssi   13. - 14.10.2007
Nykyheprean ja kulttuurin kurssi 12. - 14.10.2007
Miespäivät   19. - 21.10.2007
Sapattikurssi   19. - 20.10.2007
Lähetys- ja Raamattupäivät 20. - 21.10.2007
Syysleiri koululaisille  22. - 24.10.2007
Seniorileiri   29. - 30.10.2007
Kuka on Jeesus - leiri  2. - 4.11.2007
Kulttuuri- ja kielikoulutus  4. - 11.11.2007
Perheinterventiokoulutus  16. - 17.11.2007
Työuupumisesta toipumiseen 17. - 18.11.2007
Työpaikkakiusaaminen  24. - 25.11.2007
Kuoroleiri   30.11. - 1.12.2007
Unikurssi   1. - 2.12.2007
Jouluretriitti   23. - 26.12.2007

2007 kursseja oli yhteensä 90,
joissa opiskelijoita on ollut 2844.
  

Lasten ja koululaisten taideleirit aloittavat vilkkaan kesäkauden kurssitoiminnan.
Opettaja Helena Strand ja leiriläisiä metsäretkellä.

LYHYTKURSSIT 2007



Opistolle valmistui julkisuuskuvatutkimus joulu-
kuussa 2007.  Tutkimus on Savonlinnan kristillisen
opiston toimeksiantama ja tein sen omana AMK 
– opinnäytetyönäni.

Tutkimuksen ajankohtaisuutta lisäsi Savonlinnan 
kristillisen opiston panostus kansanopistotoimin-
nan ulkopuoliseen tarjontaan, ja siihen liittyvä 
tehostunut markkinointipanostus, jossa on huo-
mioitu kasvava tarjonta muiltakin osin kuin vapaan 
sivistystyön koulutuksen antajana, mm. majoituk-
sen, ruokapalveluiden sekä sauna- ja tilavuokrauk-
sen osalta. 

Yrityksen herättämistä mielikuvista käytetään 
julkisuuskuvan lisäksi myös käsitteitä imago, 
maine, yrityskuva tai yrityksen ilme. Julkisuusku-
vaa ovat muodostamassa kaikki tieto, uskomuk-
set, asenteet ja arvot, ennakkoluulot, kokemuk-
set ja kuulopuheet, joita ihmisillä on. Näin ollen 
jokaisella yrityksellä, niin pienellä kuin suurellakin, 
on yrityskuva. Tällä mielikuvalla on merkityksensä 
jokaisen sidosryhmän keskuudessa. Sidosryhmiä 
ovat mm. asiakkaat, rahoittajat, kannatusyhdistys 
ym.  Näin ollen on hyvä tiedostaa millainen julki-
suuskuva on, jonka jälkeen voidaan pohtia onko se 
lähellä haluttua tavoitemielikuvaa ja kuinka mieli-
kuvaa voidaan kehittää. 

Opistolle tehdyn tutkimuksen tutkimusmene-
telmänä oli kvantitatiivinen tutkimus.  Aineiston 
keruumenetelmänä oli postikysely, jossa kyselylo-
make lähetettiin 150 savonlinnalaiselle yritykselle 
ja yhteisölle. Vastauksia palautettiin 54 kappaletta. 
Vastaukset käsiteltiin SPSS -ohjelmalla ja avointen 
kysymysten kohdalla manuaalisesti.  Tutkimuson-
gelmana oli selvittää Savonlinnan kristillisen opiston 
julkisuuskuva ja miten eri tekijät siihen vaikuttavat. 
Tavoitteena oli tuoda esille, mikä merkitys julkisu-
uskuvalla on Savonlinnan kristilliselle opistolle, ja 
kuinka julkisuuskuvaan voidaan vaikuttaa. Kyselyn 
tuloksia hyödynnetään opiston markkinoinnin te-
hostamisessa ja mielikuvatavoitteen luomisessa. 
Tutkimuksesta kävi ilmi, että useat vastaajat eivät 

kokeneet tuntevansa kovin hyvin opistoa, mutta 
kenelle opisto oli tuttu, mielikuvat olivat pääasial-
lisesti positiivisia. Positiivina asioina esille tuli mm. 
luotettavuus, asiakaslähtöisyys, vastuullisuus, opis-
ton henkilökunta, koulutuksen monipuolisuus, 
tilat, sijainti ja luonnon läheisyys. Negatiivisena 
huomioitiin mm. huono tunnettuus. Tietoa opis-
ton toiminnasta vastaajat olivat saaneet pää-
asiassa sanomalehtien, opiston esitteiden ja ns. 
”puskaradion” kautta.  Tutkimuksen tuloksista 
on pääteltävissä, että opiston tulisi panostaa lisää 
yrityskuvamainontaan ja viestiä tarjonnastaan lisää 
Savonlinnan seudun alueella. 

Sisäisen ja ulkoisen mielikuvan välillä tulisi vallita 
sopusointu, jotta ne voisivat tukea toisiaan. Joulu-
kuussa 2007 tutkittiin myös opiston sisäistä mieli-
kuvaa, joka oli kohdennettu opiston eri osa-alueilla 
työskenteleville.  Myös tässä tutkimuksessa posi-
tiivisina tulivat ilmi luotettavuus ja vastuullisuus. 
Lähes kaikki vastaajat tunsivat opiston työilmapii-
rin hyvänä. 

Lisää ulkoisesta julkisuuskuvasta voi lukea
www-sivuilta linkistä: 
https://ap.mikkeliamk.fi/e-opinnayte/
opinn200773043.pdf

Kirsi Blomberg
kurssisihteeri

OPISTON
JULKISUUSKUVATUTKIMUS

Opistolla vierailee vuosittain kymmeniä asiantuntijoita. Vuonna 2007 
mm.   muusikko Lenni-Kalle Taipale ja vuoden professori Kaisa Häkkinen



Sari Behmin johtama VERBUM DEI kuoro
aloitti 2007 opiston työyhteydessä.
Kuoro harjoittelee opiston tiloissa.

VERBUM DEI KUOROSTA
OPISTON OMA
Verbum Dei kuoro teki yhteistyö sopimuksen opis-
ton kanssa vuonna 2007. Kuorosta tuli sopimuk-
sen mukaan Savonlinnan kristillisen opiston kuoro, 
joka sai uutisarvon jopa paikallisessa lehdistössä. 
Kuorolla on mahdollisuus harjoitella opiston tilois-
sa ja viettää kerran lukukaudessa viikonloppu kuo-
roleirin merkeissä. Opistolla on loistava palvelu ja 
loistavat puitteet suurtenkin ryhmien ja tilaisuuk-
sien pitämiseen. Opiston keittiö palvelee kotiru-
uan makuisilla, sydämellä tehdyillä ruuilla ja näin 
hemmottelee myös tavallaan. Opiston yhteydessä 
on myös loistavat tilat rantasaunalla ja siellä saa-
tiin rentoutua kuoronkin kanssa, sekä käyttää tilaa 
myös ilta harjoitteluun hieman vapaamuotoisem-
massa ympäristössä ja ilmapiirissä. Olen käyttänyt 
myös paljon majoitustiloja silloin kun on tullut 
vaikka sellaisia vieraita, joita en voi majoittaa. 
Tähänkin opisto on pystynyt vastaamaan idyllisellä 
majoituksella, sopuhintaan. Kuoron velvollisuuksiin 
kuului opiston tilaisuuksissa esiintyminen ja nämä 
loivat yhteenkuuluvuuden tunnetta niin kuoron, 
sen jäsenien kuin opistonkin väen kanssa. 

Palvelualttius on opistolla loistavaa tasoa, jokainen 
tuntuu tekevän työtä sydämellään. Opiston henki 
on sinne tulevalle vastaanottavainen. Näillä sanoilla 
haluan rohkaista sinua lukijani tulemaan opistoon 
ja nauttimaan sen loistavasta miljööstä ja samalla 
runsaasta ohjelma tarjonnasta. Omalta osaltani 
voin toivottaa sinut tervetulleeksi osaksi Verbum 
Dei kuoroa. Kuoroon kaivataan edelleen lisää in-
nostuneita laulajia, jotka haluavat laulaa yhdessä. 
Yritämme kaikin tavoin yhdessä vaikuttaa siihen, 
että kynnys tulemiseen olisi mahdollisimman ma-
tala.

Kuoron puolesta

Sari Behm
Laulaja-evankelista

Verbum Dei kuoron johtaja



TALOUS v. 2007
TASE 31.12.2007
VASTAAVAA
AINEETTOMAT  HYÖDYKKEET             33.963,39
 AINEELLISET HYÖDYKKEET
 MAA- JA VESIALUEET   53.335,71
 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 1.005.255,80 
 KONEET JA KALUSTO   66.322,73 

EN. MAKSUT JA KESKENERÄISET HANK.             00,00

KÄYTTÖOM.ARV.PAP. JA MUUT PITKÄAIK. SIJOITUKSET
 OSAKKEET JA OSUUDET              1.368,86
 MUUT SIJOITUKSET              1000,00
VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS   
 VALMIIT TUOTTEET/TAVARAT  9.524,15
 SIIRTOSAAMISET    47.188,66
 RAHAT JA PANKKISAAMISET  7.076,22
              

1.225.035,52
VASTATTAVAA
PERUSPÄÄOMA    347.858,35
TILIKAUDEN VOITTO    51.616,33
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   399.474,68
      
VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 
 LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA  674.694,33
 MUUT PITKÄAIKAISET VELAT  504,56

 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA
 LAINAT RAHOITUSLAITOKSILTA  42.000,00
 SAADUT ENNAKOT   18.817,00
 OSTOVELAT    34.480,45
  SIIRTOVELAT    43.778,16
  MUUT LYHYTAIKAISET VELAT    11.286,34
       

1.225.035,52
 

Keväällä 2007 tehtiin pihasuunnitelman mukaisia töitä,
mm. laatoitukset uusittiin Antti Parkkisen toteuttamana.



Syksyllä opiston pihapiiriin valmistui Huvimaja.



PIHLAJANIEMEN
NUORISOTILA PILKE

Syksyllä 2007 avattiin opistolle uusi nuorisotila PILKE

Pihlajaniemen Nuorisotilan ja bänditilan avajaisia 
vietettiin tiistaina 9.10.2007 Kristillisen opiston 
päärakennuksen alakerrassa. Nuorisotilan nimestä 
järjestettiin nimikilpailu tilalla käyneiden nuorten 
kesken ja nimikilpailun perusteella nimeksi tuli 
Pilke.

Pihlajaniemen nuorisotilojen toteuttamissuunnitel-
mat ovat olleet NuTu ry:n vuosisuunnitelmissa jo 
muutaman vuoden ajan, mutta vasta syksyllä 2007 
oli resursseja kyseisen tilan perustamiselle.

Kristillisen Opiston kanssa käydyt neuvottelut tilan 
rakentamisesta ja vuokraamisesta sujuivat hyvässä 
ja rakentavassa hengessä ja näin voitiin toteuttaa 
nuorisotilan rakentaminen. NuTu ry rakensi omin 
varoin tilat saaden varustamiseen avustusta Ope-
tusministeriöstä.

Paine nuorisotilojen saamiseksi kaupunginosaan oli 
kasvanut vuosi vuodelta mm. nuorisostaan huoles-
tuneiden vanhempien toimesta. Kyläyhdistys onkin 
ollut yhteistyökumppanina tilojen toimintoja ja 
ikäryhmiä suunniteltaessa. 

Tila palvelee tällä hetkellä yli 13 -vuotiaita nuoria, 
mutta tulevaisuudessa ollaan ottamassa myös 
alueen 5.-6. luokkalaiset mukaan avointen ovien 
toimintaan. Iltojen kävijämäärä on ollut 8-15 nuo-
rta. Kävijäkunnan odotetaan kasvavan tulevaisuu-
dessa kun uusia ikäryhmiä tulee mukaan ja tila tu-
lee tutuksi.

Tila on auki ma-ke klo 16-20. Nuorisotiloilla voi pe-
lata erilaisia pelejä, loikoilla sohvilla ja juoda vaik-
ka kahvia, sekä tavata kavereita. Nuorisotilalla voi 
myös käyttää tietokonetta nettiyhteyksin.

Jaana Luostarinen  
toiminnanohjaaja
NuTu ry



Olemme 2000-luvulla tehneet Kemin ja lähiseu-
rakunnista joka vuosi retken Savonlinnan oop-
perajuhlille. Aina innokkaita lähtijöitä on löytynyt 
täyden bussillisen verran. Nykyisin viimeiset tulijat 
poimimme Oulusta. Paikkaa muille ei kuitenkaan 
ole tarjottu kemiläisten kustannuksella, vaan jotta 
auto täyttyisi.  Se on samalla lisännyt vuorovaiku-
tusta muihin seurakuntiin ja monipuolistanut ryh-
määmme. Hyvin joukkoon on sopeutunut joskus 
myös berliiniläinen ystävämme Kemin ystäväseu-
rakunnasta.

Melkein joka vuosi

Retkemme ja kurssimme suunnittelu pohdiskellen 
alkaa jo edellisen kesän juhlilla, jolloin valitsemme 
seuraavan vuoden haluamamme esityksen. Sitten 
alkaa neuvottelu Savonlinnan kristillisen opiston 
kanssa eli löytyykö opistolta tilaa ryhmällemme. 
Vain kerran tällä vuosituhannella se ei onnistu-

nut, kun tilat olivat muita kursseja varten varatut. 
Olimme todella pahoillamme. Yhtä pahoillaan oli 
myös opiston väki. Ei sen vuoden majapaikkamme 
kesähotellissa ollut tutun opiston veroinen – ei 
läheskään. Sinäkin kesänä tosin kävimme opiston 
rannassa uimassa ja ruokasalissa syömässä ihanat 
kermamuikut, jotka joka vuosi ovat toivelistal-
lamme.

Oopperakurssimatkallamme on jo meille tutuksi 
tulleet perinteet. Toisinaan koukkaamme Valamon 
kautta yöpyen yhden yön siellä. Mutta useam-
min ajamme Kemistä suoraan opistolle majoittuen 
kahdeksi yöksi. Pitkän matkan väsyttämänä ei oop-
peraan kannata rynnätä heti tuloiltana. Muutama 
matkalainen on jonakin vuonna varannut itselleen 
liput kahdelle illalle. Silloin yhteinen ilta opistolla 
on täytynyt jättää väliin. Meille muille opistolla 
juuri tuo tuloillan saunominen, uiminen ja iltapala 
takkahuoneessa ovat olleet niin tavattoman ihana 
asia matkaväsymyksen hoitamisessa, josta olemme 

nauttineet. Innokkaimmat meistä ovat käyneet 
yöuinnilla ja aamu-uinnillakin. Tuloilta on autellut 
meitä jo sisälle siihen tunnelmaan, jossa seuraavan 
illan oopperaesitys on muodostunut aivan unohtu-
mattomaksi kokemukseksi.

Kuulujen kermamuikkujen
vuoro

Nukuttuamme rauhallisen yön tutussa ja turvalli-
sessa majapaikassamme, olemme aamulla herän-

neet reippaina ja virkistyneinä. Aamupalan jälkeen 
bussi on vienyt meidät kaupunkiin. Usein on käyty 
Retretissä. Harva meistä siellä muuten kai olisi tul-
lut käyneeksikään. Retretti on kaiken muun iha-
nan ohella ”käden ulottuvilla”. Savonlinnan toria 
emme koskaan lakkaa ihastelemasta. Siellä vie-
rähtää helposti muutama tunti. Joinakin vuosina 
sieltä olemme tehneet pienen laivaristeilynkin. 
Opistolle on kuitenkin palattu hyvissä ajoin en-
nen iltaa. Ennen oopperailtaan valmistautumista 
on kuulujen kermamuikkujen vuoro. Vain kala-al-
lergikot joutuvat pyytämään muuta. Mutta ketään 
muuta en ole vielä tavannut, jolle opiston ker-
mamuikut eivät olisi maistuneet. Niistä puhutaan 
bussissa jo matkan alkaessa ja koko matkan ajan 
niitä odotetaan vesi kielellä. 

Yhtenä kesänä kuoroveljeni ”Kassu” oli otta-
nut pikku nokoset ennen ruokailua. Me ahmatit 
olimme syöneet kermamuikut loppuun, kun hän 
muita myöhemmin tuli pöytään. Kauan ”Kassua” 
täytyi lepytellä tämän asian tähden. Toki opiston 
keittiö järjesti hänelle muuta hyvää syötävää. Mut-
ta seuraavina vuosina ”Kassu” ei ole enää ottanut 
nokosia ennen ruokailua, vaan vasta sen jälkeen.

Oopperan jälkeen opistolle

Oopperailta Olavinlinnassa on tietysti aina matkan 
ja kurssin kohokohta ja sen täyttymys. Meillä on 
ollut aina liput hyviltä paikoilta. Yleensä olemme 
väliajalle tilanneet ryhmällemme nimikkotarjoilun, 
leivoskahvit. Taukotarjoilun järjestäjätkin muistavat 
meidät jo oikein hyvin, vaikka tietääkseni mitään 
skandaaleja emme ole aiheuttaneetkaan. Hyvä 
että meitä voidaan muistaa hyvällä.

Oopperaillan jälkeen olemme aina palanneet kil-
tisti opistolle, jossa tilaamamme yöpala on ollut 
odottamassa. Siinä on voinut vielä pienen hetken 
vaihtaa tunnelmia ja olla yhdessä. Kyllä illan taide-
nautinto toki sen vielä vaatii. Mutta hyvin on uni 
maistunut sen jälkeen.

Lähtöpäivän kuviot opistolla ovat lyhyt aamuhar-
taus ja runsas aamupala. Sitten onkin jo hyvästien 
aika. Joskus on jo ennen lähtöä alustavasti sovittu 
seuraavan kesän ajankohdasta, toisinaan ooppe-
ran valinta on ollut vasta paluumatkan keskuste-
lujen tulos. Silloin olen kohta kotiin tultuamme 
soitellut opistolle neuvotellen meille taas uuden 
varauksen.    

Ensi vuonna me sitten tulemme taas. 

Heikki Koivisto
rovasti
Kemi

ENSI VUONNA UUDESTAAN

Opistolla järjestetään useita Ooppera tutuksi - kursseja.
Kuvassa oopperalaulaja Monica Groop ja kurssien
luennoitsija Jan Granberg.




