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Ilmakuvia opiston pihalta. Mikä pörräsi taivaalla opiston pihalla 
sen jälkeen kun Wanha Pappila oli maalattu? 
Vastaus:  kauko-ohjattava helikopterikamera, joka kuvasi opiston 
pihapiiriä. Kameran ohjaimissa olivat rehtori Tommi Tuunainen ja 
IT-mies Petteri Pitkänen. Valokuvaus kehittyy nopeasti,  
ja kuvaaminen on hauskaa puuhaa ainakin aurinkoisena 
kesäpäivänä.2
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Slogan

                                   Rehtorin katsaus vuoteen 2015

Teema: SKO ajassa
Julkaisija: Savonlinnan kristillinen opisto ry
Painopaikka: Skyprint Oy, Leväsjoki 2016

Kulunut vuosi 2015 oli yksi erikoisimmista 
vuosista opiston historiassa. Opetus- ja kult-
tuuriministeriön päätös vuosien 2009 ja 2010 
valtionosuuksien palauttamisesta yllätti rajuu-
dellaan. Puolentoista miljoonan budjetilla toi-
miva oppilaitos joutuu miettimään vakavasti 
jatkamisen edellytyksiä, kun valtio rätkäisee 
yli kuudensadantuhannen euron palautus-
vaatimuksen. Päätös ei mahdu edelleenkään 
rehtorin oikeustajuun. Opistoa rangaistiin sel-
laisista asioista, jotka olivat jo aiemmin ran-
kaisijan hiljaisesti hyväksymiä ja joita monet 
muutkin kansanopistot tekivät. Savonlinnan 
kristillinen opisto toimikin jonkinlaisena sijais-
kärsijänä, kun epäselvää ja tulkinnanvaraista 
lakia muutettiin. Esimerkkinä mainittakoon 
opetuksen järjestäjänä toimimisen määrittely, 
jota ei 2015 asti voimassa olleesta laista löy-
tynyt. Meidän takaisinmaksupäätöksessämme 
se ensimmäisen kerran määriteltiin ja 2016 
voimaan tulleeseen lakiin se kirjattiin miltei 
sellaisenaan päätöksestämme.
 

Vaikka vuoden vaihteessa olimmekin laatineet 
strategian uudesta noususta, tämä yllättävä 
maksuerä pisti hetkeksi miettimään jopa opis-
ton toiminnan lopettamista. Samanaikaisesti 
edellä kerrotun takaisinmaksupäätöksen kans-
sa opisto sai kuitenkin pyynnön osallistumi-
sesta alaikäisten yksin maahan tulleiden tur-
vapaikanhakijoiden tuetun asumispalvelun ja 
kotoutumiskoulutuksen järjestämiseen. Tämän 
Nutukka (Nuoret turvapaikanhakijat kansan-
opistossa) –toiminnan järjestäminen tarkoitti 
yli kymmenen uuden henkilön palkkaamista, 
tilojen kohentuvaa täyttöastetta ja optimismia. 
Pankkikin punnitsi riskit uudelleen ja rohkaisi 
jatkamaan täydellä höyryllä eteenpäin. 

Kristillisen opiston ollessa kyseessä, ei voi olla 
miettimättä johdatusta. Positiiviset ja negatiivi-
set uutiset miltei samalla viikolla ainakin tässä 
mittakaavassa ovat harvinaisia. Syyrian sodan, 
Isisin ja Talebanin toimien sekä itäisen Afrikan 
kuivuuden johdosta alkanut pakolaiskriisi vai-
kutti yllättävällä tavalla Savonlinnan kristillisen 
opiston selviämiseen viiden - kuuden vuoden 
takaisten valtionosuuksien palauttamisesta.  
Syventymättä asioiden tarkoitukseen tai yhte-
yteen sen paremmin voimme ainakin todeta, 
että vuosi on ollut erittäin opettavainen. Tasai-
nen puurtaminen on tärkeää, mutta tällainen 
muutosvauhti mittaa organisaation kyvyn ja 
tahtotilan mukautumiseen. Lisää tällaista! Luja 
tahto vie läpi harmaan kiven ja Jumala auttaa 
niitä, jotka auttavat itseään. Vuoden 2015 mu-
kanaan tuomista kokemuksista kiittäen 

Tommi Tuunainen
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KIELISOLAHDUS-kesälukio

Selfiet ennen iltapalaa
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”Sen seitsemän eri kieltä, eiku kakstoista.
Heinäkuussa Savonlinnassa on kaikki,
tule sinäkin. Kielikylpy yötä päivää –
opettajat maailman kaikilta laidoilta.”

Joka vuosi kesälukiomme uusien kielten määrä 
lisääntyy. Kesälukiotoiminnan alkaessa opistolla 
opetettiin kahta kolmea kieltä, sitten kahdeksaa, 
yhdeksää ja nyt jo kahtatoista eri kieltä ja lisääkin 
kieliä olisi varastossa. Opiston pääasiallinen toi-
minta on kielten opetus ja tämä on tuonut varsin 
värikästä opiskelija-ainesta opistollemme kaikkina 
vuodenaikoina, myös kesälukioon. 

Kesälukioseura järjestää yhdessä kansanopistojen 
kanssa kesälukiotoimintaa. Seura on poliittisesti 
sitoutumaton valtakunnallinen yhdistys, joka saa 
rahoituksensa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä ja 
Raha-automaattiyhdistykseltä. Lisäksi kesälukio-
opiskelijat maksavat omat opiskelumaksunsa. 
Kielisolahdus-kesälukiossa voi suorittaa lukion 
kursseja, kerrata jo oppimaansa tai aloittaa täysin 
uuden kielen. 

Joka kesä opiston kesälukio on erilainen: uudet 
opettajat, maailmalta tulleet vapaaehtoistyönte-
kijät ja uudet kesälukiolaiset tuovat oman ainut-
laatuisen mausteensa jokaiseen kesään. Kieliso-
lahdus-kesälukio päivittyy vuosittain osallistujien 

taitojen ja toiveiden mukaan. Kesällä 2015 kesälu-
kiossamme oli erikoisuutena kansainvälistä ruokaa 
valmistava irakilainen kokki Shaho Jaff ja Kiinasta 
tulleet kasvatustieteilijävieraat. Tutustuimme kii-
nalaiseen teeseremoniaan sekä saksalaiseen, in-
tialaiseen, venäläiseen, irakilaiseen, italialaiseen ja 
brasilialaiseen ruokaan. Kansainvälisistä menuista 
nautittiin osallistujien järjestämissä illanvietoissa 
rantasauna Vilpussa.  Oli mukavaa uinnin ja sau-
nomisen lomassa herkutella oikealla hiiligrillillä 
paistetuilla mitä eksoottisimmilla herkuilla. Vapaa-
aikoina opiskelijat kerääntyivät saunan terassille 
läksyjään lukemaan. Välillä tuli sarjakuvakurssin 
lapset ja nuoret mukaan iltapalalle – eri kielien pu-
huminen kiinnosti heitäkin. Yhdessä oli mukavaa 
herkutella päivän päätteeksi. 

Kristillisellä opistolla kesälukio pyritään järjestä-
mään aina heinäkuussa, kun Savonlinnassa on 
samaan aikaan oopperajuhlat. Huikeana taideko-
kemuksena ilta oopperassa tukee antoisaa kesälu-
kioleiriä ja osaltaan tuo kesäloman tunnetta osal-
listujalle. Opetettavat kielet vaihtuvat osittain joka 
kesä. Vakiona säilyvät lukion äidinkielen kirjoitta-
miskurssi, ruotsin eri kurssit ja englannin kertaus. 
Lisäkielinä tarjoamme suuren joukon eri kieliä, joi-
ta voidaan opiskella vapaamuotoisesti pääasiassa 
syntyperäisen opettajan johdolla vaikka saunan 
lauteilla. Tervetuloa opiskelemaan keskikesällä – 
leikkimielisesti, varmasti onnistut!

KIELISOLAHDUS-kesälukio

Saksan- ja espanjankielen 
opettajat Florian ja Guillermo
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- Vilijonkka, Muumilaakson tarinoita

Näin se joskus onkin, mutta meidän kuvisluokalla taide on myös onnistu-
mista, riemua, irrottelua, kokeilua ja heittäytymistä eri tekniikoiden vietävik-
si. Annamme ja saamme palautetta työskentelyn aikana ja yritämme toimia 
sen mukaisesti. Tekemiseen etsimme ideoita erilaisista teemoista luonnos-
ta, elinympäristöstä, taidehistoriasta ja eri kulttuureista jne.

”Taide ei ole hupia! Taide on tuskaa”
KUVATAIDELINJA 2014-2015
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Pääsiäisen odotusta

Kuvataidelinjan opettaja Elise Kosonen ja kuvatai-
delinjalaiset järjestivät pääsiäismunien maalaus-
kilpailun opistolla. Aiheeseen innosti vieraileva 
lehtori Tuula Ahosen alustus pääsiäismunien koris-
teluperinteistä, tekniikoista ja hänen järjestämän-
sä pääsiäismunien näyttely opiston lehtisalissa. 
Näyttelyssä oli esillä yli 150 koristemunaa ympäri 
maailmaa. Kilpailussa oli kaksi sarjaa; perinteinen 
ja BLING BLING -sarja ja opiskelijat valitsivat voitta-
jat äänestämällä. Kaikkien osallistujien kesken ar-
vottiin avoauto!

Virkistyspäivä opistolla

Savonlinnan seudun Muistiyhdistys ry vietti vir-
kistyspäivää opistolla .  Ohjelmaa oli monenlais-
ta  muistiyhdistyksen jäsenet muun muassa har-
joituttivat suomen kielen linjan opiskelijoiden 
puhetaitoja. Kahvikupin äärellä juttu luisti ja oli 
kaikenlaista muisteltavaa nuoruuden ajoilta. Reh-
tori oli myös mukana ja hän muisteli omia rau-
hanturvaaja-aikojaan erilaisten sotilashattujen 
kautta, joita hän oli tuonut mukanaan. Toki hat-
tuja oli näytteillä paljon muitakin, ja osallistujat 
muistelivat yhdessä tärkeitä hattujaan oman elä-
mänsä varrelta. Päivä kului mukavasti yhdessä. 

Opistolle palkattiin 
ensimmäinen 
maahanmuuttaja
töihin 

Kesällä aloitti entinen suomen kielen linjan opiske-
lija Shaho Jaff työt opiston keittiössä harjoittelijana. 
Harjoittelukausi ei ollut vielä ehtinyt loppua, kun 
Shaholle tuli jo muita  määräaikaisia töitä kesäluki-
on kielten opettajana, catering kokkina, tulkkina ja 
maahanmuuttajien koordinaattorina.
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Miksi kaksi kevätjuhlaa? 

No siksi, että koko maan peruskoulujen pitää päät-
tyä tiettynä päivänä ja kaikki saavat samana päi-
vänä todistuksen. Päivä sattuu usein lauantaiksi. 
Vapaansivistystyön linjat -  suomen kielen linja, 
kuvataide ja kädentaitojen linja - lopettavat päivää 
aikaisemmin perjantaina. 

Perjantaina on iso kevätjuhla kaikille ja seuraava-
na aamuna on toinen kevätjuhla perusopetuksen 
opiskelijoille. Kahdet juhlat ja kahdet täytekakut – 
sopii meille.
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Wanhan Pappilan 
ulkomaalaus  kesällä 2015 

Wanha Pappila on opiston pihan kaunein rakennus, 
ja nyt vihdoinkin se sai uudet maalit pintaansa. 
Pappilan ulkoseinien vanhat maalit olivat jo vuo-
sikymmenten saatossa kovin rapistuneet ja aurin-
gon polttamat. Kesäajan opiskelijat ja henkilökunta 
seurasivat kiinnostuneesti maalauksen edistymistä 
päivä päivältä.  Nyt Wanha Pappila on entistäkin 
upeampi!

Polkupyöräkeräys

Opistolle tuli joukko uusia, nuoria maahanmuut-
tajaopiskelijoita, jotka tarvitsivat kyytipeliä. Mat-
ka opistolta kaupunkiin on kuusi kilometriä, joten 
polkupyörä tiedettiin mainioksi kulkuvälineeksi. 
Laitoimme ilmoituksen seurakuntaan, ja jo alkoi 
kasaantua lahjoituksina polkupyöriä nuorten käyt-
töön. Nyt on hyvä pyöräillä, kun on millä kulkea.

Maalämpöputki
Maalämpöputki uusittiin rannasta lämpölaitoksel-
le. 

Opiston pääasiallinen lämmitysjärjestelmä  on 
maalämpö, ja lämmön talteenottoputket sijaitse-
vat opiston rannassa järven pohjassa. Opiston pi-
haa halkoi loppukesän valtavan suuri oja, kaivanto 
opiston rannasta ylös mäelle aina Villa Musican 
lämpölaitokselle asti. Kyseessä oli maalämpöput-
ken uusiminen. Vanha putki oli jo tiensä päässä ja 
alkanut oireilla pikku hiljaa. Uuden putken odote-
taan kestävän seuraavat  20 vuotta.  Kesäpäivää 
viettämässä lämpöputkityömaalla montun pohjalla 
sähkömiehet Seppo ja Tatu Virtaveljet-firmasta.

Tatu ja Seppo johtotehtävissä
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Maitokärryajelu 

Siviilipalvelusmies Tommi ja ulkomaalaiset vapaaeh-
toistyöntekijät ajeluttivat kehitysvammaisia maito-
kärryillä pitkin pihoja, ja kivaa oli. Opistolla majoitu-
taan useassa eri rakennuksissa, ja siistijät kuljettavat 
liinavaatteita rakennuksesta toiseen. Heille onkin 
hankittu kolmet maitokärryt, joilla he kuljettavat lii-
navaatteita kesäaikaan. Talvella liinavaatteet kulke-
vat kätevästi suurilla pulkilla. Nyt maitokärryt pääsi-
vät uudenlaiseen kesäkäyttöön. Mukana olleet ovat 
muistelleet ajeluita pitkin talvea – niin hauskaa se 
oli.

Vapaaehtoistyöntekijät

Opistolla on ollut jo useamman vuoden ajan Maa-
ilmanvaihto ry:n (ICYE Finland) kautta tulleita va-
paaehtoistyöntekijöitä eri puolilta maailmaa. He 
ovat joko vuoden tai puolen vuoden työjaksoilla. 
Saksalainen  Florian Cordts, hondurasialainen Mar-
cela Cerritos,  brasialainen  Guillermo Gutierrez ja 
intialainen Jason Robinson ovat olleet auttamassa 
opiston henkilökuntaa erilaisissa tehtävissä. 
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Juhlasalissa upeita 
konsertteja.

Heinäkuussa oopperakurssin yhteydessä oli Oop-
peran ja baletin helmiä -konsertti. Pianokonsertin 
esiintyjät olivat vierailijat Dimitri Schiriin ja Karina 
Shiriin Venäjältä. Toisen konsertin Musiikkia maa-
ilmalta pitivät opiston oma opettaja Helena Strand 
ja kanttori, opiston suomen kielen opettajan sijai-
nen Kaija Ravolainen.  Mukana oli negrospiritu-
aalia, venäjän kielellä laulettu Tuoksuvat tuomien 
laulu ja suomalaista Sarmantoa sekä paljon muuta. 
Konsertit piristivät myös opiston väen elämää kes-
kellä arkirutiineja.

Salama teki tuhojaan 
 
Heinäkuun alussa parhaimpaan turistiaikaan ukon-
ilma teki tuhojaan opiston pihapiirissä. Tällöin opis-
tolla oli menossa useita erilaisia kursseja ja talo 
täynnä turisteja. Salama rikkoi opiston tietokoneita, 
ilmastointi- ja lämpölaitteita sekä teki muuta inhot-
tavaa. Ukkostuhot vaikeuttivat erityisesti kesäluki-
on kielten opiskelua, kun tietokoneet eivät toimi-
neetkaan.  Kiinteistönhoitaja ja  IT-mies tuskailivat 
tuhojen korjaamisessa pitkälle syksyyn.

Keittiö evakossa

Päärakennuksen suuri ja komea keittiö oli kesällä 
viikon pois käytöstä. Henkilökunnan piti kuitenkin 
saada ruokaa joka päivä. Kesäkeittiöksi sopi par-
haiten Mikkolan keittiö. Mikkola on opiston pihalla 
sijaitseva vanhan puutalo, jossa keittiöharjoitteli-
jamme, kokki Shaho Jaff laittoi henkilökunnalle her-
kullisia kansainvälisiä lounaita. Oli varsin kodikasta 
ruokailla oikean pirtin pöydän äärellä. Tunnelma oli 
kuin olisimme todella ihan oikea perhe. 

Opiston joukkue voitti 
Futsal turnauksen 2015

Yhteinen harrastus, jalkapallo yhdistää eri maista 
saapuneita opiskelijoita vaikka suomen kieltä ei 
vielä kovin hyvin osaisikaan. Eri kansanopistojen, 
Itä-Karjalan, Otavan ja Savonlinnan kristillisen opis-
ton opiskelijoilla oli ystävyysottelu, jalkapalloturna-
us, Otavan kansanopistolla. Pelit olivat jännittäviä 
ja voittajaksi tuli kristillisen opiston joukkue oh-
jaajinaan Wali Avent ja Shaho Jaff. Komea pokaali 
koristaa nyt neuvotteluhuoneen pöytää. Toivom-
me opiston joukkueelle menestystä seuraavanakin 
vuonna.
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Itsenäisyyspäivä

Opistolla juhlittiin Suomen itsenäisyyttä.  Kunnioi-
tamme vuosittain Suomen itsenäisyyttä arvokkaas-
sa juhlassa.  Vuoden 2015 juhlan aluksi rehtorit kät-
telivät juhlant saapuvat opiskelijat ja henkilökunnan 
ja toivottivat jokaiselle hyvää itsenäisyyspäivää. 
Tänä vuonna itsenäisyyspäivän puheet olivat hyvin 
kansainvälisiä. Erimaalaiset opiskelijat puhuivat it-
senäisyyden tärkeydestä omilla kielillään. Lopuksi 
herkuttelimme keittiön antimilla, Suomen lipuin 
koristetuilla leivoksilla.

Joulu on joka vuosi, 
onneksi! 

Tänä vuonna ovet olivat avoinna kaikille. Perintei-
sellä joulutorilla oli tänä vuonna tarjolla runsaasti 
kauniita ja laadukkaita tuotteita moneen makuun. 
Joulutunnelmaan viritti niin glögin tuoksu, joulu-
leivonnaiset kuin käsintehdyt joulukoristeet. Tarjol-
la oli muun muassa keramiikkaenkeleitä, paperisia 
joulutähtiä ja pellavaan kirjottuja sydämiä.
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Slogan

Sivari Tommi kiittelee
hyvästä palveluspaikasta

Minusta voisi isona tulla 
vaikka puutarhuri, 
Jori tuumaa
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Opistolla on vuosien aikana moni nuori 
mies suorittanut siviilipalveluksensa hyvin 
erilaisissa tehtävissä. Hakemuksia tulee 
harvakseltaan, mutta vuonna 2015 olem-
me olleet onnekkaita. 

Siviilipalvelukseen kuuluu neliviikkoinen 
peruskoulutusjakso, joka on yleishyödyllis-
tä koulutusta ja jolloin on mahdollista hank-
kia tietoja ja taitoja työelämääkin varten. 
Siviilipalveluspaikka eli työpalveluspaikka 
on itse etsittävä valtakunnallisesta palve-
luspaikkaluettelosta, jossa mainitaan myös 
Savonlinnan kristillinen opisto. Yleisimpiä 
palveluspaikkoja ovat päiväkodit, kirjastot, 
yliopistot, vanhainkodit, ministeriöt, seura-
kunnat, kulttuurilaitokset, opistot, koulut, 
sairaalat ja tietysti järjestöt. Lisää asiasta 
www.sivarikeskus.fi.

Opistolla jokainen pyrimme ohjaamaan 
jokaisen sivarin juuri hänelle parhaiten 
sopivaan tehtävään. Työ opettajien apuna 
aikuisten maahanmuuttajien peruskoulu-
linjalla sekä suomenkielen tai kehitysvam-
maisten linjoilla on varsin haastavaa ja mie-
lenkiintoista. Opettajien apuna toimiminen 
tukee ja selkeyttää nuoren jatko-opiskelu-
mahdollisuuksia. Opistolla taas kaikki suo-
menkielinen apu on opetuksessa mitä ter-
vetulleinta. 

Osa  sivareista haluaa tehdä töitä ulkona 
kiinteistöhuollossa. Kiinteistön töistä mai-
nittakoon nurmikon ja pensaiden leikkuu, 
hiekotus, lumen luonti, päivystys ja ranta-
saunan lämmitys sekä terassien lakaisu ja 
muut yleiset huoltotoimet useissa eri opis-
ton rakennuksissa ja pihalla. Toki osaavilta 
nuorilta onnistuu koneiden korjaaminen-
kin. Kiinteistössä toimiminen antaa hyvän 
pohjan alan jatko-opintoja varten. 

Sivari voi toimia opiston vastaanotossa oh-
jaamassa ja neuvomassa asiakkaita sekä 
huolehtimassa matkailijoiden tarpeista. 
Hän voi myös työskennellä keittiössä, jos ala 
on tuttu ja kiinnostusta riittää. Toki siivouk-
seenkin apu olisi tervetullutta. Palvelusajan 
aikana on mahdollisuus vaihtaa työsektoril-
ta toiselle, toki tällöin on huomioitava opis-
ton työkiireet ja tarpeet.

Siviilipalveluksen loputtua opisto antaa työ-
todistuksen, pienen lahjan ja läksiäiskakku-
kahvit. Joka kerta haikein mielin saattelem-
me nuoremme täysin palvelleina uuteen 
elämän vaiheeseen. Opiston yhteyshenkilö 
siviilipalvelusasioissa on Jukka Kiesiläinen, 
jukka.kiesilainen@sko.fi. Tervetuloa opis-
tolle siviilipalvelukseen. Meillä on muka-
vaa! 

Siviilipalvelus

Täysin palvelleen 
Kristianin läksiäiskahvit
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Facebookissa opiston entinen rehtori Teuvo V. Rii-
konen kommentoi joulujuhlaa ja juhlapuhetta. 
”Joulujuhla entisellä työpaikalla. Kun opistolla pu-
hutaan noin 20 kieltä, kulttuurien rikkaus näkyy 
ohjelmassa. Juhlapuheessa somalialainen muslimi 
kehotti kunnioittamaan erilaisuutta. Jouluevanke-
liumi luettiin selkokielellä ja enkeli taivaan viimei-
sen säkeistön aikana kaikki nousivat ylös. Kansan-
opisto voi hyvin antaessaan tilaa erilaisuudelle. 
Joulu on globaalijuhla, jonka sanomaan kuului pie-
ni pakolainen seimessä!”

Seuraavassa lyhennelmä joulujuhlapuheesta.
Arvoisat Savonlinnan kristillisen opiston opiskelijat 
ja henkilökunta! Minä olen Fowsi ja haluaisin ker-
toa teille joulunvietosta eri kulttuureissa. Kerron 
teille, kuinka monta erilaista kieltä täällä Savonlin-
nan kristillisellä opistolla puhutaan äidinkielenä, 
minkälaista on joulun vietto eri maissa ja miten ul-
komaalaiset viettävät joulua Suomessa. 

Tällä hetkellä opistolla puhutaan  21 erilaista kieltä, 
ja ne ovat:

kiina, jota puhuu meidän kiinalainen opiskelija •	
tamili, jota puhuvat henkilöt Sri Lankasta ja In-•	
tiasta
englantia puhuvat yhdysvaltalaiset opiskelijat•	
afaria puhuvat opiskelijat Eritreasta•	

venäläiset opiskelijat puhuvat venäjää•	
karenia puhuu opiskelija Burmasta•	
kurdi-kieltä puhuvat henkilöt Irakista•	
Somalialaiset puhuvat somaliaa•	
arabia on äidinkielenä yhdellä somalialaisella •	
opiskelijalla
afganistanilaiset puhuvat daria •	
saksaa puhuu saksalainen opiskelija•	
bulgaria on bulgarialaisen äidinkieli•	
ranskaa puhuu kongolainen opiskelija•	
portugalia puhuu brasilialainen vapaaehtois-•	
työntekijä

jne.
 
Tiedämme, että meillä täällä opistolla on paljon 
ihmisiä eri uskontokunnista ja minun mielestäni 
jokaisen tulee kunnioittaa kavereidensa uskontoa. 
Toivoisin, että kaikki voisivat elää yhdessä ja rau-
hassa uskontokunnasta riippumatta. 

Joulun vietto eri maissa. Tavat on hyvä opetella, jos 
sattuu viettämään joulua muualla kuin kotimaassa. 
Esimerkiksi täällä Savonlinnan kristillisellä opistol-
la on paljon ihmisiä eri uskontokunnista ja jotkut 
eivät juhli joulua ollenkaan.  Esimerkiksi me mus-
limit, emme juhli joulua, ja se on kielletty meidän 
uskonnossa, mutta meidän uskonnossa, islamissa, 
kunnioitetaan jokaisen omaa uskontoa. Esimerkik-

si minä olen muslimi, mutta minulla on paljon eri 
uskontokuntiin kuuluvia kavereita, ja toivoisin, että 
jokainen juhlisi omaan uskontoon kuuluvia juhlia. 

Ulkomaalaisten joulunvietto Suomessa. Ensimmäi-
senä minä haluaisin kertoa, miten srilankalaiset 
juhlivat joulua Suomessa. Sri Lanka on maa, jossa 
kaikki uskonnot suvaitaan ja ne ovat arvostettuja. 
Suomessa asuvat srilankalaiset viettävät joulua os-
tamalla uusia vaatteita, antamalla lahjoja toisilleen 
ja tekemällä makeisia, karamelleja ja jälkiruokia. 
He juhlivat joulua vieraiden ja ystävien kanssa. He 
käyvät myös joulukirkossa. 

Lopuksi haluan vielä sanoa. Ihmisen elämä on oi-
keasti kovin lyhyt. Jokainen meistä on vastuussa 
oman elämänsä lisäksi myös veljestään ja siskos-
taan. Jos hän on väärällä tiellä, meidän pitää näyt-
tää hänelle oikea polku, koska me emme halua 
menettää häntä. Tämä on minun uskonnon ja myös 
joulun sanoma: yhdessä olo rauhassa on tärkeää!

Lämmintä joulua ei enää yhtikäs enempää sitten 
toivotella, koska nyt kaivataan jo lunta ja pakkasta! 
Jouluna pitää olla lunta ja paljon!
Toivotan kaikille rauhallista elämää ja hyvää joulua 
kaikille kristityille!

Somalialaisen opiskelija Fowsin joulujuhlapuhe 
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Opiston kuoro

Opiston henkilökunnan kuoro eli Valkoisen ruusun kuoro jatkaa toimintaansa. Opiston henkilökunta on hyvin musikaalista ja tykkää laulaa yhdessä. Henkilökun-
nasta koostuva kuoro aloitti toimintansa samoihin aikoihin kuin opiston First Lady Pirjo Liisa Hirvonen sai Valkoisen Ruusun ritarikunnan mitalin vuonna 2013. 
Mikä olisikaan parempi nimi kuorolle kuin Valkoisen ruusun kuoro, kun  Pirjo-Liisakin siinä laulaa.  Kuoroa johtaa opettaja Helena Strand, ja se esiintyy pääasi-
assa opiston erilaisissa juhlissa. 18
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SLOGAN

Opistomme jokakesäisiä huippuhetkiä ovat 
superyllätysvieraat oopperakursseillam-
me. Viime kesänä 2015 sain houkuteltua 
yllätysvieraaksemme itse Maestron, 
huippukapellimestari Leif Segerstamin. 

Kapellimestari 
Leif Segerstam 
vierailulla

Kutsu vierailulle tapahtui vain puoli tuntia ennen 
Boris Godunovin alkamista eli vain hetki ennen 
kuin Maestro alkoi johtaa teosta Olavinlinnassa.  
Segerstam on aikaisempinakin vuosina ollut ar-
vostettu taiteilijavieraamme, joten hän lupautui 
salamana Boris –faniemme vieraaksi opistolle. 
Minulla oli viime kesänä myös ilo saada kutsua 
Pietarin yliopiston taiteen ja kulttuurin laitokselta 
huippupianistit Dimitri Schiriin (pianoprofessori) 
vaimonsa Karina Schiriinin kanssa vieraiksi kurs-
sillemme. He pitivät opistolla loistokkaan Venä-
läisen pianomusiikin helmiä –konsertin ooppe-
rakurssilaisillemme. Laadusta ei tingitä Ooppera 
tutuksi –kurssillamme.  Niin huipputaiteilijavie-
raamme kuin rakastettu hunajaääninen asian-
tuntijaluennoitsijamme musiikki- ja radiotoimittaja 
Jan Granberg takaavat sen.

Tervetuloa syventämään oopperakokemusta 
oopperakurssillemme Savonlinnan kristilliselle 
opistolle!

Helena Strand,
oopperakurssivastaava vuodesta 2000
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NUTUKKA - Nuoret turvapaikanhakijat kansanopistoissa
20
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Syksyllä 2015 opistolle saapui ryhmä nuoria  
turvapaikanhakijoita täydentämään jo ennestään 
monikulttuurista ja monipuolista 
opiskelijajoukkoamme.

Vuosi 2015 muistetaan luultavasti kaikkialla Euroo-
passa pakolaiskriisistä, satojentuhansien ihmisten 
pyrkiessä Eurooppaan muun muassa Lähi-idän le-
vottomuuksien kärjistyessä. Myös Suomessa krii-
sin vaikutukset olivat ennennäkemättömän suuria. 
Yksin maahan tulleiden, nuorten turvapaikanhaki-
joiden kotoutumisen tukemiseksi on turvapaikka-
prosessin ajaksi kehitetty Nutukka-ohjelma ”Nuoret 
turvapaikanhakijat kansanopistoissa”.

Syyskuussa 2015 myös Savonlinnan kristilliselle opis-
tolle perustettiin Nutukka-ohjelma, Nutukka-koulu, 
kun 16 nuorta turvapaikanhakijaa muutti opistolle 
asumaan ja koulua käymään. Joulukuun alussa saa-
pui vielä parikymmentä uutta nuorta Nutukka-jouk-
koomme. Pojat ovat kotoisin Afganistanista, Irakista 
ja Somaliasta. Nutukka-ohjelmaan sisältyy opetuk-

sen lisäksi asumisen ja vapaa-ajan tukeminen. Näin 
ollen myös opiston henkilökuntaan tuli syksyllä uu-
sia opettajia ja ohjaajia. 

Nutukka-koulussa opiskellaan ennen kaikkea suo-
men kieltä, mutta myös suomalaisuutta: suomalai-
sen yhteiskunnan arvoja ja kulttuuria. Opetus an-
taa valmiuksia tulevaisuuteen ja jatko-opintoihin. 
Koulu alkoi aakkosista ja nyt iso ryhmä opiskelee jo 
esimerkiksi genetiiviä, partitiivia ja verbityyppejä…! 
Suomalaisuutta on opiskeltu sääntöjen, lakien ja ar-
vojen opettelun ohella myös muun muassa leipo-
malla, laulamalla, maalaamalla, hiitämällä, luistele-
malla ja pilkillä käyden. Nutukka-ohjelmaan sisältyy 
myös arjen taitojen ja elämänhallinnan opettelua, 
mikä tarkoittaa vaikkapa kodin siivoamiseen tai it-
sestä huolehtimiseen liittyviä asioita.

Vapaa-aikana Nutukka-pojat harrastavat enimmäk-
seen urheilua; jalkapalloa ja lentopalloa. Muutamat 
pelaavat jalkapalloa paikallisen jalkapalloseuran 
STPS:n B-juniorijoukkueessa. Pojat käyvät myös ah-

kerasti uimahallilla kuntosalilla ja uimassa. Lisäksi 
opistolla pääsee harrastamaan musiikkia ja kuva-
taidetta sekä tekemään vapaaehtoistöitä vaikkapa 
keittiössä tai lumenluonnissa. 

Suomalaiseen yhteiskuntaan kotoutuessa on tär-
keää muistaa myös oma alkuperä, oma kulttuuri 
ja identiteetti. Nutukka-pojat kertovat mielellään 
tarinoita kotimaastaan, ja pohdimme kulttuurien 
välisiä eroja. Opettajat ovat saaneet oppia sanan 
jos toisenkin daria ja kuulla kurdikeittiön herkuista. 
Usein oppituntien välisillä tauoilla pojat kuuntele-
vat oman maan musiikkia ja välillä tanssivatkin. 

Suomi ja etenkin Savonlinnan järviluonto on tehnyt 
kaikkii lähtemättömän vaikutuksen. Kysymykseen 
”Miksi olet Suomessa?” vastaavat pojat: ”Suomi 
on puhdas, kaunis, rauhallinen ja turvallinen maa.” 
Toivomme, että opiskelu ja elämä täällä saisi jatkua 
Nutukka-koulun jälkeenkin. Opettajan näkökulmas-
ta Nutukka-koulu on ollut iloineen ja suruineen 
mahdottoman rikastuttava kokemus.

Kokemuksia
Minä olen Afganistanista. Opiskelen nutukka-kou-
lussa ja asun kristillisellä opistolla. Nutukka on tosi 
hyvä, koska opin paremmin suomen kieltä, koska 
meillä on hyviä opettajia. Savonlinnan kristillisel-
lä opistolla on hyviä ihmisiä. Savonlinna on kaunis 
kaupunki. Suomi on tosi kaunis, koska Suomessa on 
paljon järviä ja metsiä.

Minä olen Afganistanista. Opiskelen nutukka-kou-
lussa ja asun kristillisellä opistolla. Minulla on yksi 
huone ja suihku. Minä opiskelen suomen kieltä. 
Meillä on kolme opettajaa. Savonlinnassa ihmiset 
ovat paljon kilttejä, antavat apua aina minulle. Sa-
vonlinna on kaunis kaupunki. Minä haluan ammat-
tikouluun.

Minä olen turvapaikanhakija. Olen irakilainen. Sa-
vonlinna on pieni kaupunki, mutta kesä Savonlin
nassa on hieno. Ihmiset Suomessa pitävät peruna-
ruuasta. Minä pidän koulusta ja joka päivä menen 
kouluun.

Minä olen Afganistanista. Minä opiskelen nutukka-
koulussa ja asun kristillisellä opistolla. Nutukka-
koulu on hyvä ja minä opin hyvin suomen kieltä. 
Opistolla minä voin mennä musiikin ryhmään ja 
kuviskerhoon. Opisto on tosi hyvä paikka, koska on 
mahdollisuus pelata jalkapalloa ja lentopalloa. Sa-
vonlinna on kaunis kaupunki ja Savonlinnan ihmiset 
ovat kilttejä. Minä haluan ensi vuonna oppian hyvin 
suomen kieltä.

Minä olen afganistanilainen. Olen 17 vuotta vanha. 
Opiskelen nutukka-koulussa. Asun Savonlinnan kris-
tillisellä opistolla. Annika, Jukka ja Kaisa ovat minun 
opettajani. Savonlinna on kaunis kaupunki ja tääl-
lä on hyvät ihmiset. Savonlinna on Itä-Suomessa. 
Minä pidän Savonlinnasta. Suomessa on rauha ja 
tasa-arvo, mutta paljon kylmä. Minä haluan tulla 
lääkäriksi ja auttaa ihmisiä. 

Olen afganistanilainen. Opiskelen ja asun kristilli-
sellä opistolla. Nutukka-koulu on hyvä, koska minä 
opin paremmin suomen kieltä. Savonlinna on hyvä 
kaupunki, koska ihmiset ovat hyviä ja ystävällisiä. 
Savonlinna on rauhallinen paikka. Minä voin pelata 
jalkapalloa Savonlinnan joukkueessa. Suomessa ih-
miset ovat paljon kilttejä.
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Herodes: “Sepä minua suuresti harmittaa ja sydämelleni käy, että nuo kolme Itäisen maan 
viisasta miestä menivät kuin viekkaat varkaat toista tietä omalle maalleen.”
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Kuinka oululainen jouluperinne on rantautunut Itä-
Suomeen ja kristilliselle opistolle? Sotaveteraanit 
ovat jo kaiken nähneet ja kokeneet, ja he toivoivat 
opiston musiikinopettajalta Laura Vartiolta seu-
raavaan joulujuhlaansa Tiernapoikaesitystä. Toki-
han me sotaveteraaneille Tiernapojat järjestäm-
me. Laura Vartio halusi ottaa haasteen vastaan.  
Tiernapoika-esityksessä on pitkiä vuorosanoja, ja 
opistolla opiskelijat ovat pääosin ulkomaalaisia 
tai sitten suomalaisia naisia. Näistä aineksista piti 
Tierapoika-esitys saada kasaan. Esiintyjien vaate-
tuksestakaan ei alussa ollut tietoa.

Laura Vartio on koulutukseltaan musiikkipedago-
gi; kansanmusiikki oli hänen pääaineensa. Lisäksi 
Laura on teatterimuusikko. Laura opettaa myös 
musiikkiopistossa ja esiintyy keikoilla eri puolilla 
maakuntaa. Hän on varsin monipuolinen ja toime-
lias nuori musiikinopettaja, joten Tiernapoikien 
ohjaaminenkin varmasti onnistuu.

Yhteistyöllä kaikki sujui askel askeleelta. Kuin tai-
vaan lahjana opistolla oli irakilainen suomen kielen 
opiskelija Ali, joka osasi ommella. Kieliopintojensa 
lisäksi Ali työskenteli kehitysvammaisten linjalla, 
jossa oli myös ompelukone. Hän ompeli kaikille 
tiernapojille - tai tässä tapauksessa tytöille - uudet 
ja komeat vaatteet. Jopa Knihtin upea kypäräkin 
oli Alin tekemä. Nyt oli vaatteet, mutta miten oli 
laulun laita? Hyviä laulajia löytyi talosta monta, ja 
kieliongelmistakin selvittiin ihmeen kaupalla. Tier-
napojat esiintyivät täysin ymmärrettävällä suomen 
kielellä - lahjakkaita esiintyjiä ja osaava ohjaaja.

Ensi-ilta oli sotaveteraanien pikkujouluissa. Esitys 
sai veteraaneilta raikuvat aplodit. Naisten suuri 
osuus esityksessä teki siitä juuri 2000-luvulle päi-
vitetyn version. Tiernapoikia ohjanneen musiikin-
opettajan Laura Vartion oli helppo hymyillä, sillä 
esitys oli todella menestys.

Tiernapojat ja Laura Vartio

Opettaja 
Laura vartio

Ali sovittaa Herodekselle 
(Lasselle) asua
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Henkilökuntayhdistys järjesti viikonlopun kevätmatkan aurinkoiseen Tallinnaan 
huhtikuun lopussa. Säätiedotus lupasi tuulta ja sadetta, mutta meille oli järjes-
tetty aurinkoinen ja lämmin kevätpäivä. Tallinna on riittävän lähellä ja sinne on 
mahdollista piipahtaa pikaisesti niin kulttuurin nälkää kuin shoppailutarvettakin 
tyydyttämään.

Matka sujui hyvin opiston bussilla, vaikka bussin sirkkeliä muistuttava ääni välillä 
muistuttukin huollon tarpeesta. Bussilla päästiin paluumatkalle asti, kunnes kul-
jettaja päätti vaihtaa toisen auton alleen Helsingissä. Bussimatkoilla yhdessäolo 
henkilökunnan kanssa on kaikin puolin antoisaa – jutellaan ja nauretaan. 

Hyvin nukutun yön ja herkullisen aamiaisen jälkeen suuntasimme Vanhaan 
kaupunkiin. Ensin kirkkoon hartaushetkeen, sen jälkeen Venekadulle Kaupun-
gin museoon, Pyhän Hengen kirkkoon ihastelemaan vanhaa arkkitehtuuria la-
simaalauksineen.  Kirkon ovella jo odottikin oppaamme Regina Reinup. Regina 
on matematiikan ja musiikin opettaja, tohtoriopiskelija sekä varsin perehtynyt 
Tallinnan paikallishistoriaan. Hänen seurassaan kuulimme, näimme ja koimme 
mielenkiintoisia asioita niin Talinnan historiasta kuin Viron opettajien tilanteesta, 
koulutuksesta sekä yleisesti elämästä Virossa. Aurinko paistoi ja koko väki nautti 
Reginan luennosta ulkona Toompean mäellä. Muutama kevään kukkanenkin oli 
jo herännyt meitä tervehtimään – elämä hymyili meille kaikille. 

Seuraavaksi suuntasimme Toompean  historiallisiin maanalaisiin Bastionin tun-
neleihin. Tunnelit on rakennettu 1600-1700-luvulla sotilaskäyttöön. Myöhem-
min niitä on käytetty varastoina ja väestönsuojina. Elämä on ollut maan alla 
uskomattoman rankkaa ja tunneleihin liittyvät tapahtumat julmia. Päivä oli jo 
lopussa ja jokaisella nälkä ja väsy. 

Matkalla oli niin antoisa kaikin puolin, että olisi halunnut kaikkien työkaverien ja 
yhteistyökumppaneiden olevan mukana. Viikonlopun tehokkaalla virkistysreis-
sun voimalla jaksaa taas puurtaa loppu vuoden kevyesti.

Tallinnassa kevättä 
katsomassa

Selfie - opettajat 
Minka ja Riikka
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Puheenjohtaja Arto Liukko
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Kannatusyhdistyksen kokous 
vaalipäivänä 2015
Savonlinnan kristillisen opiston kannatusyhdistys ry:n vuosittainen kokous ajoittuu kevää-
seen. Tänä vuonna kokous oli eduskuntavaalipäivänä 19.4.2015. Suomen liput saloissa 
ja pieni lumisade juhlistivat tapahtumaa.  Kannatusyhdistys on ylin päättävä elin opiston 
toiminnassa, joten kokous on varsin arvovaltainen ja päättää isoista asioista opiston toi-
minnassa. 
Opiston rehtori valmistelee kokouksen esityslistan. Tällä kertaa tilinpäätöksen, toiminta-
kertomuksen, talousarvion ja uusien johtokunnan jäsenten ym. lisäksi mielenkiintoisin 
asia oli rehtori Tommi Tuunaisen kolme ideaa tulevaisuuteen: matkailuun, tukitoimiin 
ja taideopintoihin. Tulevaisuusideat kiinnostivat kovasti puheenjohtaja Arto Liukkoa ja 
kokousvieraita. Asiasta kehkeytyi positiivista keskustelua ja rehtoria kannustettiin selvit-
tämään edelleen ideoiden toteutukseen liittyviä asioita. Tulevaisuus näyttää, missä muo-
dossa vaalipäivänä esitetyt ideat toteutuvat ja millä aikataululla. 

Huomattavaa tässä kannatusyhdistyksen kokouksessa oli opiston oman henkilökunnan 
suuri osallistujamäärä. Henkilökunta on erinomaisesti sitoutunut työhönsä. Jo eläkkeellä 
olevat opiston työntekijätkin saapuivat iloisin mielin entiselle työpaikalleen päättämään 
talon asioista. Pitkäaikainen kannatusyhdistyksen puheenjohtaja Siilas Rönkkönen ei va-
litettavasti päässyt tällä kertaa kokoukseen. Kannatusyhdistys lähetti hänelle parhaat ter-
veisensä.
Kannatusyhdistyksessä on yksityis- ja yhteisöjäseniä. Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu 
on vuosijäseneltä 10 € ja ainaisjäseneltä 100 €. Vaikka kaikki muut hinnat ovat vuosien 
kuluessa nousseet, jäsenmaksut ovat pysyneet ennallaan.  Uusia jäseniä otetaan ilomie-
lin vastaan, sillä jäsenistö ikääntyy ja heidän osallistuminen kokouksiin on tämän takia 
haastavaa. Jäseneksi haluavat voivat ilmoittautua opiston toimistoon info@sko.fi tai soit-
taa 015-572 910. Tervetuloa vaikuttamaan opiston toimintaan.

Kannatusyhdistyksen ainaisjäsen vararehtori Soili Isotalo

Rehtori Tommi Tuunanen 
esittelee toimintakertomusta
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HENKILÖKUNTA 2015
Tuunainen Tommi rehtori
Isotalo Soili vararehtori, kädentaitojen linjan vastaava 
opettaja kl. 2014, lyhytkurssiopetusta
Toimisto
Hirvonen Pirjo Liisa, toimistonhoitaja
Konnu Mirja, toimistotyöntekijä
Orlova Anne, toimistotyöntekijä
Keittiö
Matikainen Paula, emäntä
Parkkonen Arja, keittäjä
Kiinteistönhuolto
Kiesiläinen Jukka, kiinteistönhoitaja
Kilpeläinen Tiina, siistijä
Korte Eila, siistijä
Makkonen Heimo, oppisopimushenkilö
IT-tuki
Pitkänen Petteri
Päätoimiset opettajat
Kosonen Elise,  taidelinjan vastaava opettaja 
Ollilainen Annika, maahanmuuttajien suomen kielen 
alkeislinjan vastaava opettaja
Reinikainen Minka, maahanmuuttajien perusopetuksen 
vastaava opettaja
Strand Helena, maahanmuuttajien suomen kielen 
linjan vastaava opettaja, lyhytkurssiopetus
Toivanen Riikka,  maahanmuuttajien suomen kielen 
edistyneiden linjan vastaava opettaja
Wasenius Tytti, kädentaitojen linjan ohjaaja
Nutukka-ryhmä
Anttonen Jukka, opettaja
Puustinen Kaisa, opettaja
Aho Santeri, avustavat tehtävät, päivystys
Auvinen Tarkko, vapaa.ajanohjaaja, asuntolan valvoja
Budanov Yan, avustavat tehtävät, päivystys
Huittinen Lasse, vapaa.ajanohjaaja, asuntolan valvoja
Jaff Shaho, koordinaatori
Kimari Kalle, vapaa.ajanohjaaja, asuntolan valvoja
Reinikainen Olli, vapaa.ajanohjaaja, asuntolan valvoja

KANNATUSYHDISTYS 
Yleiset kokoukset
Vuosikokous pidettiin opistolla 19.4.2015. 
Läsnä oli kahdeksan kannatusyhdistyksen jäsentä. 
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja 
päätettiin kiinteän omaisuuden myynnistä.

Vuonna 2015 kannatusyhdistyksen jäsenmaksun suorit-
ti 60 henkilöä. Vuosijäseniä on 73, ainaisjäseniä 61 ja 
yhteisöjäseniä 16. yhteensä 150 jäsentä.

Kannatusyhdistyksen hallitus / opiston johtokunta 2015
Puheenjohtaja Lindeberg Anna-Mari, FT, mus.lehtori 
2014-2017
Varapj Virtanen Kari, talousjohtaja 2014-2017
Heikkilä Jaakko, kääntäjä 2015-2018
Härkönen Reima, rehtori 2014-2017
Mikkonen Tero 2013-2016
Mutka Anne, yritysneuvoja 2014-2016
Rautiainen Pekka, yrittäjä 2015-2018
Saramäki Kati, lukion lehtori 2015-2018
Tyni Tero, srk-pastori 2013-2016

Johtokunnan kokouksiin on osallistunut myös rehtori, 
joka toimi esittelijänä ja sihteerinä. Puhevaltaisena on 
kokouksissa myös ollut henkilökunnan edustajana Anne 
Orlova. Johtokunta  kokoontui  4 kertaa ja pöytäkirjoihin 
tuli 51 pykälää.

KUNNIAJÄSENET
Heikkilä Suoma   Repo Irma
Juutilainen Kimmo  Ronkainen Olavi
Juutilainen Ritva  Rönkkönen Siilas
Liukko Arto   Tegelberg Viljo
Liukko Rauni   Torpakko Pirkko
MuttilainenPirjo
 

TUNTIOPETTAJAT 
PERUSOPPIJAKSOLLA JA 
KURSSEILLA
Heininen Mikko, säestys laulun mestarikurssilla
Koivunen Simo, sarjakuvakurssi
Muukkonen Juha, heprean kieli
Pitkänen Petteri, Ma, Fy, Ke, ATK
Rentola Marketta, ruotsin kieli
Rentola Roosa, suomen kieli

Sihvonen Juho, media-assistentti, sarjakuvakurssi
Tokola Airi, musiikin maisteri, laulun opetus laulun 
mestarikurssilla
Vartio Laura, musiikkipedagogi, bändiharjoitukset

Lueteltujen opettajien lisäksi kaikilla linjoilla ja kursseilla 
on ollut useita eri alojen asiantuntijoita.
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SKO HENKILÖKUNTA
2015

Takarivi: Lasse, Anni, Janne, Petteri, Jaana, Jukka, Anne, Tommi, Heimo ja Shaho
Eturivi: Helena, Minka, Paula, Eila, Pirjo Liisa, Soili, Mirja, Elise ja Guillermo
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SUOMEN KIELEN ALKEISLINJAMAAHANMUUTTAJIEN PERUSOPETUS

KÄTE-LINJAKUVATAIDELINJA

SKO OPINTOLINJAT 2015-2016
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Perusopetuksen opiskelijoiden 
ajatuksia

Kun tulin Suomeen oli syksy ja 
silloin oli kylmä. 

Minulla ei olut ystäviä ja en tuntenut ketään Suo-
mesta. Minua pelotti, koska en tiennyt millaisia 
ihmisiä suomalaiset ovat. Muutin Savonlinnaan 
6 kuukautta sitten. Myös Savonlinnaan tullessani 
olin yksin, enkä tiennyt mikä minua odottaa. Kai-
kesta huolimatta tavoitteenani oli oppia suomen 
kieli kuudessa kuukaudessa. Suomen kieli ei ollut 
sellainen kieli kuin luulin ja sen oppiminen on vai-
keaa. Mutta nyt voin puhua suomea ja ymmärrän, 
en ehkä kaikkea, mutta tulen toimeen. Minulla on 
nyt myös monta ystävää.
Apo

Suomessa näin ensimmäisen 
kerran lunta maassa ja minä en 
voinut uskoa sitä. 
Afrikassa on tosi kuuma ja ihmisten pitää ostaa jää-
tä, jota he voivat laittaa juomaveteensä, muuten 
vesi on lämmintä.
Osman

Suomessa menin ensimmäisen 
kerran saunaan. 

Minä en tiennyt, että saunassa riisutaan vaatteet ja 
menin saunaan vaatteet päällä. Luulin, että sauna 
on kylmä paikka, ja siksi minulla oli myös takki pääl-
lä ja kengät jalassa. Saunassa huomasin, että muilla 
ei ollut vaatteita ja minä nauroin itselleni. 

Minä tulin Suomeen  
1.11.2013, talvella. 

Silloin satoi lunta. Se oli tosi ihanaa. Minun koti-
maassani on aina lämmin, mutta Suomessa ilma on 
aina kylmä. Se oli ensimmäinen talvi minulle. Silloin 
minä olin paljon ulkona. Minulla oli takki, mutta ei 
pipoa, koska mielestäni ulkona oli niin ihana ilma. 
Sitten minä sairastuin ja sain flunssan. 
Suomessa kaikki on erilaista kuin kotimaassani. 
Kun saavuin Suomeen, menin 8 päivän kuluttua 
kouluun. Minä tutustuin moniin erilaisiin ihmisiin. 
Suomessa ihmiset ovat yleensä rauhallisia. Alussa 
minä olin ujo ja jännitin, koska olin koulussa yksin 
ja minulla ei ollut kaveria. En myöskään ymmärtä-
nyt mitä minulle puhuttiin. Minä puhuin englantia 
opettajan kanssa. Minusta tuntui, että alussa ihmi-
set katsoivat minua koulussa ja kaupassa, mutta 
kun opin suomen kielen, kaikki on sujunut hyvin. 
Minä tykkään asua Suomessa.
Niroshika

Kun olin vasta tullut Suomeen, 
menin kauppaan ja halusin  
ostaa tonnikalaa. 

Otin purkin hyllystä ja menin kassalle. Sitten myy-
jä kysyi minulta: ”Onko sulla kissa?” Minä katselin 
ympärilleni, koska minä en ymmärtänyt mitä hän 
sanoi. Sitten hän sanoi :”Do you have a cat?” Sitten 
ymmärsin, että olin vahingossa ottanut hyllystä kis-
sanruokapurkin enkä tonnikalaa.
Hafsa

Kun minä tulin Suomeen  
oli kylmä
Ensimmäisenä päivänä yritin puhua jollekin suo-
malaiselle englantia, mutta hän ei vastannut mi-
nulle englannin kielellä vaan puhui suomea. Sit-
ten hän sanoi minulle englanniksi ”Minä en puhu 
englantia”. Minä kysyin häneltä, ”Jos sinä et osaa 
englantia, miksi puhut sitä nyt?”. ”Thank you”, hän 
vastasi. 

Vuosi sitten näin tämän saman henkilön uudelleen. 
Hän kysyi minulta, että olenko oppinut suomen 
kieltä. ”Mitä sinä ajattelet?”, kysyin häneltä. Hänen 
mielestään ymmärsin ja puhuin hyvin suomen kiel-
tä. 
Abdulkadir

31




