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Opiston vuosi 2019
Rehtorin katsauksen menneeseen kalenterivuoteen kirjoittaminen on hyvin kiintoisa 
tehtävä. Taaksepäin katsominen kerran vuodessa sallitaan, vaikka pääsääntöisesti kat-
seen tulee olla tulevaisuudessa. Vuosikertomuksissa kalenterivuoden niputtaminen on 
muutenkin hiukan erikoista, sillä oppilaitoksissa vuosi alkaa syksyllä ja päättyy keväällä 
ja kesä on sitten oma erillinen jaksonsa toimintavuodessa. Kalenterivuoteen on ikään 
kuin niputettava osat kahdesta lukuvuodesta ja usein paljon matkailun ympärillä pyöri-
vä kesäkausi. Samasta syystä myös budjetointi ja tilinpäätös antavat vaillinaisen kuvan 
toimintavuodesta. Silti on terveellistä katsoa joskus taaksepäin, olipa valittu ajanjakso 
mikä hyvänsä.
Kuluneen vuoden 2019 aikana opistolla mentiin taas voimakkaasti kehittäen eteenpäin. 
Kiinteistöjen kunnostamista ja päivittämistä jatkettiin edelleen, mutta mitään suur-
ta perusparannusremonttia ei tehty, kuten aiempina vuosina. Vilpunrannan sauna-, 
juhla- ja kokoustilan remontti aloitettiin loppuvuodesta ja näin saatiin hotelli Wanhan 
Pappilan ja hostel Villa Tupalan lisäksi päivitettyä myös kolmas matkailun helmemme 
2020 luvun tasolle. 
Hankkeista kerrotaan tässä julkaisussa tarkemmin tuonnempana, Digitaaliseen kehittä-
miseen liittyvät hankkeet ja kotoutumista edistävä Savonlinnan kummiverkostohanke 
toivat kuluneena vuonna rahoitusta, uutta toimintaa ja hyvää kokemusta opistolle ja 
loivat samalla uskoa osaamiseemme. Hankerahoitus tuo kaksijakoisia ajatuksia oppi-
laitoksen johtamiseen. Rahoitusten hakeminen ja hallinnointi raportointeineen vievät 
aikaa ja energiaa, eikä suurin osa hakemuksista tuota toivottua rahoitusta. Silloin kun 
hanke toteutuu, parhaimmillaan opiston toiminta kehittyy tai voimme aloittaa uutta 
toimintaa rahoituksen turvin. Rahoituskauden aikana toiminta tulisi saada vakiinnutet-
tua siten, että rahoituksen päätyttyä toiminta kannattelee itse itseään. Toisaalta vaara-
na on, että hankerahoituksen myötä kehitystyö sirpaloituu ja ehdollistuu rahoitettaviin 
hankesuunnitelmiin, eikä energiaa riitä luovaan kehittämiseen.
Onneksi opiston perustehtävä – koulutus – on hyvissä kantimissa, kun henkilöstö on 
joustavaa ja puhaltaa yhteen hiileen. Meillä on erittäin mukautuva, kokenut, osaava 
ja asiakaspalveluhenkinen työyhteisö. Tilat, osaaminen ja koulutustuotteet ovat kun-
nossa. Näillä vahvuuksilla pärjäämme muuttuvan maailman mittelöissä samalla kun 
kehitämme innokkaasti uutta toimintaa.
Nautinnollisia lukuhetkiä vuosikertomuksen parissa ja siunausta alkaneelle kaudelle!

Tommi Tuunainen
rehtori
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JOHTOKUNNAN TERVEHDYS
Anna-Mari Lindeberg
Johtokunnan puheenjohtaja

Kun astuu Savonlinnan kristillisen opiston ovesta sisään, tulee lämmin 
olo: ovi aukeaa automaattisesti, ja eteisaulassa tapaa heti hymyileviä 
kasvoja. On mukava tulla johtokunnan kokoukseen!
Savonlinnan kristillisen opiston johtokunnan jäsenet edustavat moni-
puolisesti erilaisia toimialoja. Joukossamme on talouden ja juridiikan 
asiantuntijoita, yritys- ja elinkeinoelämän piirissä toimivia sekä seura-
kunnan ja kasvatusalan edustajia. Tällainen monialaisuus on pohjana 
sille, että johtokunnan kokouksiin tuodut asiat voidaan nähdä laajasti ja 
useasta näkökulmasta. 

Johtokunta on vastuussa opiston taloudellisista toimintaedellytyksistä. 
Usein johtokunnan kokouksen asialistan sisältö heijastelee  suomalai-
sessa yhteiskunnassa - ja nykyään myös kansainvälisessä maailmassa 
meneillään olevia asioita. Jos pitäisi mainita vain yksi “teema”, johon 
johtokunnan kokouksissa pureudutaan, se voisi olla muutos - ja nopea 
sellainen: se, mikä vielä viime vuonna opiston toiminnan kannalta oli 
järkevää tai toteuttamiskelpoista, on voinut lyhyessä ajassa muuttua 
muuksi.  Siksi sekä johtokunta että opiston henkilöstö rehtorin johdolla 
on joutunut  pohtimaan, miten ympäröivän maailman nopeaan muut-
tumiseen pitää reagoida, jotta pysytään mukana menossa. 

Johtokunta haluaakin lausua lämpimät kiitokset koko opiston henki-
löstölle: olette tehneet mahtavaa työtä! Opistolla on hyvä maine sekä 
mukavana työpaikkana että koulutusten tarjoajana. Työniloa, valoa ja 
siunausta kaikille opiston piirissä työskenteleville.
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Ideoimassa Ilona, Soili, Sami ja Elina
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OPETTAJA LENA
Marja Koskela 

Minun kesäni alkaa nykyään aina siitä, kun ystäväni ja työkaverini Elena Shershneva, opet-
taja Lena, saapuu Viipurista pitämään kanssani suomen kielen kesäkurssia. Vuoden aikana 
vaihdamme muutaman sähköpostin ja joskus keväänkorvalla alamme suunnitella kurs-
sia, mutta varsinaisesti tapaamme aina melkein vuoden tauon jälkeen vasta ensimmäisen 
kurssipäivän aamuna. Ja siitä se sitten taas lähtee, nyt jo monen vuoden yhteisellä koke-
muksella. Ensimmäisen kerran vedimme yhdessä kesän intensiivikurssin vuonna 2016.

Savonlinnan kristillisen opiston Lena löysi netistä ja laittoi rehtori-Tommille viestiä kevääl-
lä 2016. Siitä alkoi mielenkiintoinen kesäsuhde opiston kanssa. 

Opettaja-Lenan ensimmäinen kesäkurssipäivä alkaa aamuvarhaisella, kun hän lähtee Vii-
purista matkalle kohti Savonlinnaa. Kun hän saapuu opistolle ennen yhdeksää, hän alkaa 
heti opettaa suomea ja opettaa, kunnes kesäkurssin todistukset on jaettu ja on aika palata 
kotiin Viipuriin. Opettaja-Lenalla on lumoava ote suomen kielioppiin ja kyky selittää vai-
keatkin asiat ymmärrettävästi opiskelijoille. 

Lena on opiskellut yliopistossa monia eri aineita esimerkiksi englantia, saksaa, venäjää 
vieraana kielenä, suomea, historiaa, filosofiaa, pedagogiaa ja kielioppia. Tällä hetkellä hän 
opettaa Herzenin pedagogisessa yliopistossa (Viipurin filiaali) ja Venäjän kansantalouden 
sekä julkishallinnon akatemiassa. Lena kiinnostui alun perin suomen kielestä, koska se oli 
kuin matematiikkaa, sijamuotoineen, päätteineen ja verbityyppeineen. 
Lena on itse opiskellut suomen kielen vieraana kielenä ja ehkä senkin takia osaa selittää 
monia asioita opiskelijoille paremmin kuin me äidinkielenämme suomea puhuvat opetta-
jat. “Ensin suomi oli hyvin vaikea kieli!!! Erityisesti k-p-t-vaihtelu, sanojen vartaloita, ver-
bejä! Suomen kielessä on 15 sijamuotoa, 6 verbityyppiä. Mutta nykyään suomen kieli ei 
enää tunnu niin vaikealta.”, Lena kertoo. Hän antaa suomen kielen opiskelijoille hyvän 
neuvon: “Pitäisi muistaa, että puhumaan oppii puhumalla, lukemaan oppii lukemalla, kir-
joittamaan oppii kirjoittamalla, ymmärtämään oppii kuuntelemalla! Minusta tuntuu, että 
suomen kielen opiskeleminen on hyvin vaikeaa, hauskaa, mielenkiintoista, jännittävää 
prosessia. Voimia kaikille 😊”
Itse lisäisin vielä yhden neuvon. 
Tule kesäkurssille ja kysy opettaja-Lenalta vaikeista kielioppiasioista! Opettaja Elena Shershneva
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SAMULI HOITAA OPISTON
KIINTEISTÖJÄ
Soili Isotalo 

Opiston kiinteistön hoito on suuri ja monipuolinen työ. Opistolla on noin 10 ha 
maata, 11 erillistä, eri-ikäistä ja osittain Museoviraston suojelemaa rakennusta, 
pitkälti rantaviivaa sekä omat kiinteistönhoitokoneet vielä huollettavana. Haastetta 
riittää kiinteistönhoidolle vuoden jokaisena päivänä.  

Samuli Siitonen tuli hoitamaan opiston kiinteistöjä marraskuussa 2019. Samuli sai 
tittelin kiinteistömestari, koska hänellä on laaja osaamisalue erilaisista rakennus- ja 
kiinteistötöistä. Samuli on mm. vartija, joten hänellä on vahva näkemys opiston 
turvallisuudesta. Samuli on paljasjalkainen savonlinnalainen. Hän tykkää mökkeillä, 
kalastella, lenkkeillä, laitesukeltaa ja on kolmen pojan onnellinen isä. Samuli kertoi 
jäiden lähdettyä sukeltavansa katsomaan opiston rantavesistä, onko maalämpöput-
ket kunnossa. Opisto oli Suomen ensimmäisiä maalämmön hankkijia, maalämpö-
putkia on 4 km rantasauna Vilpun kohdalla järven pohjassa. Samuli kertoo hoitavan-
sa fyysistä kuntoaan hyötyliikunnalla. Se on kyllä huomattu, sillä Samulilla on aina 
joku juttu joko rakennuksilla tai metsässä meneillään ja ohi kulkiessaan hän aina 
hymyilee.  

Samuli kertoo kiinteistön töihin kuuluvan ilmanvaihtokoneiden ja lämmitysjärjestel-
män huollon ja hoidon, ulkoalueiden siistinä ja turvallisena pitämisen, rakennusten 
kunnon seurannan, remonttitarpeet ja pienemmät kirvesmiehen työt. Päivittäisiin 
työtehtäviin kuuluu myös kiinteistön opiskelijaharjoittelijoiden ja siiviilipalvelus-
henkilöiden ohjaaminen.  Lisäksi on tärkeää huomioida ja ennakoida tulevat työ-
tehtävät. Tämä talvi on ollut kiinteistölle helppo talvi, sillä lumityöt ovat vaihtuneet 
hiekoittamiseen ja maalämmön ohella öljyä on kulunut vähän.  
 
Samulin kevätkauden suunnitelmissa on opiston rannan puuston siistiminen. Ranta-
rinne on saatava puistomaiseksi ja ranta-alueet helpoksi asiakkaiden käyttää. Kuu-
lostaa varsin hyvältä, sillä opisto sijaitsee Saimaan rannalla. Samuli on tykännyt työs-
tään ja työkavereistaan. Työ on varsin itsenäistä ja on aina mielenkiintoista oppia 
uusia asioita kuten esimerkiksi ilmastointihommia. Opisto saa olla ylpeä Samulista!

Kiinteistömestari
Samuli Siitonen
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Leif ja Priscilla Baltzar
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Tammikuussa 2019 opistolla aloitettiin rakentaa 
uutta romaniväestöä osallistavaa ja voimaannutta-
vaa toimintaa. RomaMedia syntyi tilanteessa, jossa 
romaniväestöä koskeva tiedotus ja viestintä kaipa-
sivat kipeästi uusia mahdollistavia toimintamalleja. 
Romaniväestölle haluttiin tarjota selkeä ja toimiva 
kanava, jonka kautta saa tietoa romaniasioista ja hei-
tä itseään koskevien toimenpiteiden suunnittelusta 
ja toteutuksesta. Sosiaalisten medioiden käyttöaste 
on maassamme erittäin suuri ja pienen selvittelyn 
kautta pystyimme toteamaan somen käytön olevan 
suosittua myös romaniväestön keskuudessa. 

RomaMedian toiminta hyödyntää some-alustoja ja 
pyrkii keskittämään tiedotuksen ja viestinnän yh-
teen, helposti löydettävään ja luotettavaan paik-
kaan. Tiedotuksen ja vuorovaikutteisen viestinnän 
kautta haluamme mahdollistaa yksittäisten romani-
henkilöiden osallisuuden ja edistää koko romaniyh-
teisön toimintaa ja vaikuttamista.

Kuluneen vuoden aikana olemme tehneet suuren 
taustatyön toiminnan mahdollistamiseksi. Olemme 
rakentaneet verkostoja muihin romanitoimijoihin 
valtakunnallisesti ja tehneet kumppanuussopimuk-
sia heidän kanssaan. Olemme vahvistaneet omaa 
osaamistamme uudella toimialalla, hankkien koulu-
tusta ja kalustoa sekä verkostoitumalla media-alan 
ammattilaisten kanssa. Opistolla on myös tehty 
muutostöitä rakennuksissa ja toimitiloja on uudis-
tettu soveltumaan mediatoiminnan tarpeisiin. Ro-
maMedialla on studiotilat opistolla, jotka soveltuvat 
ohjelmien kuvaamiseen, videoiden editointiin sekä 
äänen ja kuvien käsittelyyn.

Vahvan taustatyön ja avoimuuden kautta olemme 
saavuttaneet luottamusta täysivertaisena toimijana 
ja vahvistaneet paikkaamme muiden romanitoimi-
joiden ja kenttäväestön parissa. Olemme vuoden 
aikana tiedottaneet Facebook-sivuillamme roma-
niasioista ja koonneet ohjelmia www.romamedia.fi 
–internetsivustolle. Tarjolla on musiikki-, dokument-
ti-, haastattelu- ja keskusteluohjelmia. 

Ohjelmiamme on katseltu paljon: Jotkin videot ovat 
saaneet yli 20 000 katselukertaa vuoden aikana. 
Kesällä 2019 järjestettiin romanimusiikin leiri, joka 
oli hyvin suosittu ja osallistujia olisi tullut enemmän 
kuin pystyimme vastaanottamaan. Loppuvuodesta 
2019 aloitettiin romanijärjestöille suunnatun neu-
vottelupäivän valmistelu, joka toteutettiin menes-
tyksekkäästi alkuvuodesta 2020. Jatkossa tulemme 
järjestämään lisää erilaisia leirejä ja kursseja ja vah-
vistamaan toimintaamme koulutusten ja seminaari-
en saralla. 

Perustamisvuosi 2019 on osoittanut, että tarve Ro-
maMedian kaltaiselle monipuoliselle sosiaalisen 
median kanavalle on hyvin ajankohtainen suoma-
laisen romaniväestön keskuudessa. Kehitämme toi-
mintaamme jatkuvasti ja kirkkaana tavoitteenam-
me on edistää romaniväestön osallisuutta ja tarjota 
tasa-arvoinen ja vuorovaikutteinen sosiaalinen foo-
rumi romaniasioista kiinnostuneille kansalaisille ja 
toimijoille. 

ROMAMEDIA – UUSI VIESTINTÄKANAVA JA 
OSALLISUUDEN MAHDOLLISTAJA

Leif Baltzar
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SAVONLINNAN KUMMIVERKOSTO – Kummiksi kotoutumiseen
Kaisa Puustinen

Savonlinnan kummiverkosto on Työ- ja elinkeinoministeriön tukema han-
ke. Toiminnan tavoitteena on tukea erityisesti alaikäisinä, ilman huoltajaa 
maahan tulleiden turvapaikanhakijoiden kotoutumista Suomeen. Hank-
keen aikana etsitään vapaaehtoisia tukihenkilöitä eli kummeja nuoren 
maahanmuuttajan tueksi ja tuttavaksi, oman perheen ollessa kaukana. 
Kummi on yksin maahan tulleen nuoren luotettava aikuinen ystävä. 

Kummiverkoston toiminta käynnistyi opistolla maaliskuussa 2019 erilais-
ten teemapäivien ja tapahtumien myötä.  Opistolla järjestettiin kum-
mikoulutuksia vapaaehtoisesta tukihenkilötoiminnasta kiinnostuneille. 
Kummivuosi 2019 oli onnistunut ja toiminta jatkuu vielä keväällä 2020 
koulutusten, kansainvälisten iltojen, retkien ja tapaamisten merkeissä…
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Halonhakkuu 
hallussa!

Lippakioskilta 
laivaristeilylle...

Villiä 
menoa 

yötivolissa

Luontoretkellä 
Mustalammen 

laavulla.

Norsupallo-
turnauksen jälkipelit 

Vilpunrannan saunalla
Kalastuskerholaiset 

perkaavat ja 
paistavat 
muikkuja
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SKO:n digivuosi 2019
Kati Jordan

Wilma ja jaetut dokumentit vahvistivat asemaansa opiston ar-
kipäivän työkaluina. Ne helpottivat ja selkeyttivät viestintää, 
tiedonjakoa ja yhteistä suunnittelua. Uutena otetiin käyttöön 
yhteiset sähköiset kalenterit, joita hyödynnettiin mm. varaus-
ten ja tapahtumien seurannassa. Työskentely tehostuu, kun 
tarpeelliset tiedot eivät ole enää yhden ihmisen takana.

Opiskelijoiden arjessakin Wilma, ViLLE ja Kahoot ovat jo luon-
teva osa opiskelua. Uusille opiskelijoille luodaan tunnukset 
heti orientaatiovaiheen alussa ja heidät ohjeistetaan keskeis-
ten ohjelmien peruskäyttöön. Taidot karttuvat luontevasti 
opiskelun ohessa ja vanhempien opiskelijoiden ohjeistaessa 
tulokkaita.

Kesällä 2019 digitaalisuus oli tärkeässä roolissa myös kesäkurs-
seilla. Jokaisella ryhmällä oli viikottain digitunnit, joilla vahvis-
tettiin opittuja asioita ViLLE-harjoitusten avulla. Harjoitukset 
oli laadittu ryhmäkohtaisesti kesäkurssin opetussisältöjen 
pohjalta. ViLLE-harjoituksia oli mahdollista tehdä myös vapaa-
ajalla. Lisäksi käytettiin Google Classroomia kirjoitustehtävien 
tuottamisessa ja palauttamisessa. Myös suomen kielen pitkät 
linjat ottivat digiloikkia. Niin Wilma, ViLLE kuin Kahoot tulivat 
tutuiksi vuoden aikana.

Opetushallituksen hankerahoituksen tuella opistolla järjestet-
tiin digipysäkkejä, joissa opiskelijat saivat apua tietoteknisiin 
ongelmiin. Digipysäkeillä on mm. opiskeltu verkko-oppimisym-
päristöissä, vahvistettu mobiililaitteiden käyttöä ja harjoiteltu 
sähköistä asiointia Kelassa, verkkopankeissa ja vakuutusyhti-
öissä. Toisessa hankkeessa rakennettiin opistolle oma verk-
ko-oppimisympäristö: http://www.oppisko.fi. Sieltä löytyy jo 
perusopetuksen kursseja matematiikkaan, suomen kieleen ja 
kemiaan. Pilotin vaiheista voit lukea lisää hankeblogista.
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Grilliyllätys vappulounaalla!

Vuosittaisen koirapäivän kunniaksi 
opistolla vieraili Maiju-opettajan  
kääpiöpinseri Jekku Touhunen. 

Opiskelijat olivat kovin innoissaan 
pikku vieraasta

Opistolla vietettiin iloista naistenpäivän kahvihetkeä.

Puumalalainen Maija Unhola lahjoitti opistolle 
sähköurut. Urut ovat olleet kovassa käytössä, 
sillä opettaja Helena Strand mieluusti soittaa 

niitä opiston juhlissa.
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Opistolla vieraili Taiwanista 
Armon majatalon 

huumevieroituskodin työntekijöitä. 
Mukana Tampereen Harjun seurakunnan pappi 

ja entinen pitkä-aikainen Savonlinnan 
seurakunnan nimikkolähetti Taiwanilla, Suomen 

Lähetysseuran lähetystyöntekijä, 
Jouni Heiskanen.

EU-päivän
ulkotöitä 
Pihlajaniemellä -
kuka keräsi 
eniten roskia?

Vappuilakointia opistolla

  Opiston 
                      The Grand Old Lady 

                            Pirjo-Liisa Hirvonen sai 
                kultaisen kansanopistoyhdistyksen

mitalin tunnustukseksi ansiokkaasta 
toiminnasta  kansanopistotyössä. 

Kiitos ja onnea Pirjo-Liisa!
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Ensikohtaaminen –
lumiukko ja 

egyptiläinen opiskelija 
Mustafa

Soili Isotalo ja Maiju Matikainen 
 Rakennusalan opopäivillä Punkaharjun 

kertopuutehtaassa Metsä Woodilla

Aikuiset perusopetuksesta 
biologian oppitunnilla 

Karhuvuorella.

Opistolla vieraili Suomen Street Workout ry:n kavereita piristämässä opiskelijoiden työpäivää. 
Street Workout tarkoittaa vapaamuotoista ja erilaisissa ympäristöissä 
toteutettavaa kehonpainoharjoittelua ja on luonteeltaan hyvin sosiaalista.
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Opisto oli näkyvästi mukana Savonlinnan Hyvinvointimessuilla markkinoimassa  
koulutuksia, palveluja ja Kummihanketta. Iloisia kohtaamisia, verkostoitumista ja  
hyvää teetä.

Hyväntekeväisyystyötä.
Opisto lahjoitti kaikki 

Middle East-kauppansa loput tuotteet 
Vapaakirkon diakoniatyölle. 

Risto Tuunainen ja Pasi Matikainen 
olivat hyvin iloisia 

lahjoituksesta.

Kansainvälistä iltaa vietettiin opiston rantasauna 
Vilpussa. Järjestäjinä oli opiston Kummihanke 

ja Savonlinnan seurakunta. 
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Kirkkopäivän seppelpartiossa olivat mukana
sotaveteraani Martti Repo (vas.),
rintamaveteraani Veikko Toivanen (kesk.) 
sekä sotainvalidi Eino Henttonen (oik.) Savonlinnan mieslaulajien oktetti esiintyi 

veteraanien joulujuhlassa opistolla.

VETERAANIT 
Soili Isotalo
Savonlinnan kristillinen opisto on tehnyt pitkään arvokasta yhteistyö-
tä Savonlinnan Seudun Sotaveteraanien ja Savonlinnan seurakunnan 
kanssa. Opistolla on jo toistamiseen järjestetty sotiemme veteraanien 
seutukunnallinen kirkkopäivä 26.9.2019 ja vuosittain veteraanien jou-
lujuhla marraskuun lopussa. Kirkkopäivän juhlapuheen piti piispa eme-
ritus Voitto Huotari, messussa saarnasi Sammeli Juntunen, liturgina 
toimi rovasti Toivo Loikkanen ja kanttorina Helena Strand. Kirkkopäi-
vän järjestelyistä vastasi Savonlinnan Sotaveteraanien puheenjohtaja 
Jaakko Lindell. ”Nämä ovat aina olleet suosittuja tapahtumia”, totesi 
Jaakko Lindell.
Vuosittain veteraanien joulujuhlassa opistolla on valittu vuoden kun-
niaveteraani. Vuonna 2019 valittiin sadas kunniaveteraani. Hän on 
Erkki Korpela. Veteraanien iän karttuessa Erkki Korpela jää viimeiseksi 
kunniaveteraaniksi. Joulujuhlassa tarjottiin opiston perinteinen joulua-
teria, Savonlinnan mieslaulajien oktetti lauloi juhlavasti vieraat joulu-
tunnelmaan ja toki joulupukki ehti myös piipahtamaan ison lahjasäkin 
kanssa. 
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Kunniaveteraani 
nro 100 
Erkki Korpela

Kirkkopäivä 2019
Savonlinan Seudun Sotaveteraanien puheenjohtaja Jaakko Lindell
Kanttori Helena Strand
Rovasti Toivo Loikkanen
Opiston johtokunnan jäsen Rauni Liukko
Emerituspiispa Voitto Huotari
Kirkkoherra Sammeli Juntunen
Rehtori Tommi Tuunainen
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ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA
 
Vuosittain opistolla juhlitaan arvokkaasti Suomen itsenäisyyttä.
Rehtorit kättelevät juhlasalin ovella 
vieraat ja jokainen saa oman pienen Suomen lipun huiskuteltavaksi. 
Perinteisesti juhlassa 
esiintyy Valkoisen ruusun kuoro eli henkilökunnan kuoro, juhlapuheita 
pitävät niin rehtori kuin maailmalta saapuneet opiskelijat,
Jukka Kuoppamäen sininen ja valkoinen sekä Maamme laulu lau-
letaan kaikki yhdessä ja opettaja Helena Strand laulaa ja säestää 
Finlandia hymnin. Juhla loppuu juhlalounaaseen ja kakkukahveihin. 

Soili Isotalo

Opiston rehtori Tommi Tuunainen ja 
vararehtori Soili Isotalo 

valmiina kättelemään juhlavieraat
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Itsenäisyyspäiväjuhlan juontaja opettaja 
Marja Koskela viime vuotisessa 

linnanjuhlien puvussaan. 
Vuonna 2018 Marja oli kutsuttu 

miehensä Jounin kanssa presidentin 
itsenäisyyspäiväjuhlan vastaanotolle.

Eritrealainen perusopetuksen 
opiskelija Kiflay piti 
oikein tunteellisen  

juhlapuheen.

Opettaja Kaisaa 
saamme kiittää
upeista juhlien 
diaesityksistä.
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Akryylimaalauksia ja keramiikkaa
Laura Nuopponen   1
Raija Vuontele    2
Pavliina Vesa   3 
Lissu Huusko-Lahtinen   4  
Arttu Järvinen   6
Helena Muhonen  5
Suvi Tikka   7

5

6

7
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KESÄKURSSIN KIRJOITUSTEHTÄVÄ
Marja Koskela

Suomen kielen kesän intensiivikurssi koostuu neljästä kahden viikon teemajaksosta:  
kuuntelu, puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen.  
Tässä kirjoitusjaksolla syntynyt kaunis kuvaus kesäpäivästä mummolassa. 

Tekstistä on korjattu pieniä kirjoitusvirheitä, muuten se on täysin opiskelijan omaa tekstiä. 

Kesäpäivä

Aurinko paistaa verhojen läpi. Avaan silmäni, kuulen, että mummoni on laittamassa ruokaa keittiössä. Tuoksut 
sekoittuvat makuuhuoneessa: puu, heinä, paistetut pannukakut. Avaan ikkunan ja hengitän syvästi viileää ilmaa.

Mummo on jo tehnyt paljon töitä. Aamiaisen jälkeen juoksen ystäväni luokse. Otamme pyyhkeet ja menemme järven rannalle.

Aurinko paistaa kuumasti. Me uimme, otamme aurinkoa, juttelemme kaikesta. Syömme kirsikoita ja kilpailemme,  
kuka sylkee kirsikan siemeniä kauimmaksi. Nauramme, kun naapurin koira tulee uimaan ja suihkuttaa vettä päällemme. 

Muutaman tunnin päästä meidän täytyy mennä lounaalle, koska mummoni voi olla huolissaan, jos minä en tule lounaalle. 

Iltapäivällä otan ämpärin ja ongen ja menen isoisän kanssa kalastamaan. 

Illalla ilma on täynnä kukkien ja nurmen tuoksua. Isoisä on hiljainen ja tyyni kuin veden pinta.  
Minun ahveneni ovat niin pieniä, että vapautan ne takaisin järveen. Isoisä katsoo silmäkulmastaan ja hymyilee.

Pimeä tulee nopeasti. Minä ja isoisä ja hänen ystävänsä istumme ja perkaamme kiiltäviä kaloja. 
Tykkään kuunnella heidän keskusteluja ja tarinoita. Niissä on elämänkokemuksia ja rakkaus elämään.

Myöhään illalla palaamme kotiin. Juomme yrttiteetä ja kuuntelemme heinäsirkkoja. Koti ja muistini tallentavat tämän päivän lämmön. 
On ikävä palata takaisin kaupunkiin. Mutta minulla on vielä paljon aikaa täällä. En ajattele sitä, vaan menen nukkumaan iloisena, koska 
huomenna on taas uusi kesäpäivä. 

Jana Strelets
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LUKILINJA
Maahanmuuttajien luku- ja  
kirjoitustaidon opettaja Helena Strand
Lukilinjalla opiskelemme pienessä ryhmässä 
lukemista, kirjoittamista ja puhumista. Opimme 
lukemaan puhumalla käsinukkien avulla.  
Pienessä ryhmässä on hauskaa opiskella. 

Olemme kotoisin Thaimaasta, Afganistanista, 
Eritreasta ja Syyriasta.  Kotimaassa emme ole paljon 
käyneet koulua. 

Savonlinnan kristillisellä opistolla saamme opiskella 
suomea ihan aakkosista alkaen.  KÄTS-menetelmä 
on tullut tutuksi.  Kirjaimesta äänteeseen, ääntees-
tä tavuun ja tavusta sanaksi.  Myös tietokoneella on 
mukava oppia kirjoittamaan suomea.

Opiskelu on hauskaa yhdessä! Opisto on mukava 
paikka oppia uusi kieli ja tutustua uusiin 
erimaalaisiin ihmisiin.  

On ihanaa oppia kirjoittamaan uutta kieltä ja oppia 
lukemaan.  Olemme käyneet kirjastossakin 
lainaamassa kirjoja.
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Positiivisuutta - 
rohkeutta - asennetta - 
tavoitteita 
opinto-ohjaaja Maiju Matikainen
Tammikuussa opisto sai mieluisan vierailijan, kun suomen 
kielen linjan entinen opiskelija Qais Hirvonen tuli tapaa-
maan vanhoja opettajiaan ja kertomaan nykyisille opiskeli-
joille tarinaansa. 

Qais on kotoisin Afganistanista ja hän on opiskellut Sa-
vonlinnan kristillisellä opistolla puolentoista vuoden ajan 
Helena Strandin opettamassa suomen kielen ryhmässä 
vuosina 2011 - 2012. Qais työskenteli kesällä 2012 myös 
opiston vastaanotossa. Qaisista oli mukavaa muistella 
opiskeluaikaansa opistolla ja ennen kaikkea vierailla suo-
men kielen ja aikuisten perusopetuksen ryhmissä. Qaisilla 
olikin paljon kerrottavanaan ja hän rohkaisi opiskelijoita 
opiskelemaan ahkerasti.

Qais kertoi, miten hän oli tullut Suomeen turvapaikanhaki-
jana lähes 10 vuotta sitten. Hänellä oli jo vastaanottokes-
kuksessa asuessaan ollut selkeä päämäärä ja suunnitelma 
tulevaisuudelleen. Hän halusi oppia suomea ja ymmärsi, 
ettei tarjottu 2 tuntia viikossa riittäisi siihen. Qais koki, että 
hänen tehtävänsä oli itse rakentaa elämä Suomeen eikä 
vain odottaa, että jotain tapahtuu.
Qais haki itse opiskelupaikkaa Savonlinnan kristilliseltä 
opistolta ja aloitti opiskelun Helena-opettajan ryhmässä. 
Qais kertoi, että tuolloin opistolla oli ollut paljon opiskeli-
joita samassa ryhmässä, ja opettajan huomio oli jakautu-
nut monelle opiskelijalle. Omaa vuoroa piti odottaa joskus 
pitkään, ja se kasvatti kärsivällisyyttä.

Qais Hirvonen Olavinlinnasa
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Qais opiskeli ahkerasti ja eteni suomen kielen opiskelussa 
hienosti. Savonlinnasta muutettuaan Qais opiskeli lisää 
suomen kieltä ja ammattiopistossa lähihoitajaksi. Nyt hän 
on työskennellyt jo viisi vuotta lähihoitajana eri asiakas-
ryhmien kanssa. Qaisilla on vakituinen työ Helsingissä ja 
hän on mennyt vähän aikaa sitten naimisiin. Elämä hymyi-
lee ja tulevaisuus vaikuttaa valoisalta.  

Matka tähän pisteeseen on ollut Qaisille pitkä ja haastava. 
Hän kertoi turvapaikkaprosessin kestäneen 3 vuotta, jonka 
aikana hän oli saanut kaksi kielteistä oleskelulupapäätöstä. 
Qaisin mielestä opiskelu oli vaikeaa ja elämä rankkaa, kos-
ka huoli perheestä oli suuri. Moni Qaisin ystävistä oli jät-
tänyt samassa tilanteessa opiskelunsa kesken ja lähtenyt 
Suomesta pois tai päätynyt pimeisiin töihin pääkaupunki-
seudulle. Qais ajatteli, että hän on sitoutunut Suomeen ja 
suomen opiskeluun. Hän tiesi, että ahkeruus ja korkea mo-
tivaatio tuottavat tulosta ennen pitkää. Qais kertoi, ettei 
halunnut lannistua tai antaa periksi, vaan näyttää muille ja 
itselleen kyvykkyytensä ja sinnikkyytensä. 

Qais on pärjännyt työelämässä hienosti. Hän kertoi kan-
tasuomalaisten työkaverien suhtautuneen häneen aluksi 
epäilevästi ja ennakkoluuloisesti, mutta pikkuhiljaa he 
olivat huomanneet, että hän on hyvä tyyppi ja kova teke-
mään töitä. Työkaverit alkoivat antamaan Qaisista hyvää 
palautetta, ja työnantaja onkin ehdottanut hänelle lähiesi-
mieheksi opiskelua. Seuraavaksi Qais aikoo hakea ammat-
tikorkeakouluun opiskelemaan sosionomiksi.

Opiskelijat kuuntelivat kiinnostuneena, kun Qais kertoi 
tarinaansa. Qais antoi hyviä vinkkejä suomen opiskeluun ja 
Suomessa pärjäämiseen. 

Qaisin vinkit

Aseta itsellesi tavoitteita ja ponnistele niitä kohti. 

Saat tuloksia, kun sinulla on kunnianhimoa ja 
motivaatiota opiskella. 

Se, että uskaltaa kysyä, on rohkeutta,
ei tyhmyyttä.

Kirjoita uusia sanoja lapuille ja 
laita niitä esille kodissasi.

Jokainen oppimasi suomen kielen sana
on kallis ja tärkeä.

Opiskele ensin suomen kieli kunnolla, 
opi kunnioittamaan suomalaisia tapoja ja 

kulttuuria, mene vasta sitten töihin.
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HENKILÖKUNTA 2019
Tuunainen Tommi, rehtori
Isotalo Soili, vararehtori, kädentaitojen linjan 
vastaava, opettaja

Toimisto
Ilvonen Sami, kehityspäällikkö
Orlova Anne, toimistotyöntekijä
Voutilainen Ilona, myyntisihteeri

Päätoimiset opettajat
Hiltunen Mervi, aikuisten perusopetus
Härkönen Elina, aikuisten perusopetus
Jordan Kati, aikuisten perusopetus
Koskela Marja, suomen kielen opetus
Kosonen Elise, taidelinjan opetus
Matikainen Maiju, aikuisten perusopetus
Puustinen Kaisa, aikuisten perusopetus
Strand Helena, suomen kielen opetus

Ohjaajat ja avustajat
Baltzar Priscilla, avustaja
Budanov Yan, yöpäivystys
Huittinen Lasse, vapaa-ajanohjaaja, 
asuntolan valvoja
Hämäläinen Janne, yöpäivystys
Kero Marja, oppisopimuskoulutus
Kimari Kalle, vapaa-ajanohjaaja, 
asuntolan valvoja
Laine Ulla, vapaa-ajanohjaaja,
asuntolan valvoja
Pesonen Taija, vapaa-ajanohjaaja, 
asuntolan valvoja

Opettajat perusoppijaksolla ja kursseilla
Granberg Jan, oopperaesittelyt
Laukkanen Pirjo, suomen kieli
Shershneva Elena, suomen kieli
Strand Helena, oopperakurssivastaava
Baltzar Leif, romanien musiikkileiri
Lueteltujen opettajien lisäksi kaikilla linjoilla ja 
kursseilla on ollut useita eri alojen asiantuntijoita.

Keittiö
Partanen Kata, kokki
Suomalainen Sanna, kokki

Kiinteistönhuolto
Kivijärvi Henri, kiinteistötyöntekijä
Kiviniitty Ilpo, kiinteistötyöntekijä
Samuli Siitonen, kiinteistömestari 
Kosonen Pirjo, siistijä
Lyytikäinen Jaana, siistijä

IT-tuki
Pitkänen Petteri 

KUNNIAJÄSENET
Heikkilä Suoma 
Juutilainen Kimmo 
Juutilainen Ritva 
Liukko Arto 
Liukko Rauni 
Muttilainen Pirjo 
Repo Irma 
Torpakko Pirkko

KANNATUSYHDISTYS
Yleiset kokoukset
Vuosikokous pidettiin opistolla 28.4.2019.
Läsnä oli kuusi kannatusyhdistyksen jäsentä.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Vuonna 2019 kannatusyhdistyksen 
jäsenmaksun suoritti 23 henkilöä. 
Vuosijäseniä on 46, ainaisjäseniä 60 ja 
yhteisöjäseniä 2. Yhteensä 
kannatusyhdistyksessä on108 jäsentä. 

Kannatusyhdistyksen hallitus / 
opiston johtokunta 2019
Lindeberg Anna-Mari, puheenjohtaja
FT, mus.lehtori (2017-2020)
Reinikainen Toni, Varapj. asianajaja (2017-2019)
Halonen Tarja, talousjohtaja (2017-2020)
Hiltunen Mervi, YTL, 2018-2019, erosi 11.1.2019
Jaatila Kimmo, apulaisrehtori (2018-2020)
Lamberg Jani,  Aikuistyön kappalainen 2019-
Liukko Rauni,  emäntä, eläkkeellä 2019-
Nousiainen Anne, yritysneuvoja 2016-2019, 
erosi 11.12.2019
Piironen Eero, yrittäjä, 
toimitusjohtaja (2018-2021)
Saramäki Kati, lukion lehtori (2018-2021)
Tyni Tero, srk-pastori (2016-2019) 
Rehtori Tommi Tuunainen on toiminut 
johtokunnan kokouksissa esittelijänä ja 
sihteerinä. Henkilökunnan edustaja Anne Orlova 
on ollut kokouksissa puhevaltainen.
Johtokunta kokoontui vuonna 2019 kuusi kertaa 
ja pöytäkirjoihin tuli 69 pykälää.
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Kevätjuhla 2019 opettajat, vararehtori ja rehtori
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Kristillisen opiston Syväsukellus oopperaan -yleisö-
kurssiin kuului tänäkin vuonna Soroptimistien järjes-
tämä oopperalounas opetusravintola Paviljongilla 
22.7. Kurssilaiset nauttivat yhdessä muiden lounas-
vieraiden kanssa mielenkiintoisista haastatteluista 
ja niin Paviljongin kuin musiikinkin herkuista.
Kutsuvieraina olivat tällä kertaa oopperajuhlien mu-
siikkituottaja Olli Tuunanen sekä taiteilijavieraat, 
sopraano Päivi Pylvänäinen ja diplomipianisti Hannu 
Salmenkivi. Ohjelman juonsi soroptimisti, opiston 
oma upea Helena Strand. Helena on myös opiston 
oopperakurssien järjestäjä ja sielu. 
Soroptimistit on kansainvälinen naisten vapaaeh-
toisjärjestö, joka puolustaa ihmisoikeuksia, rauhaa 
ja demokratiaa sekä edistää naisten ja tyttöjen 
asemaa maailmalla. Soroptimisteilla on maailman-

laajuisesti yli 80 000 jäsentä ja Suomessakin noin 
1200. Savonlinnan Soroptimistiklubi perustettiin jo 
vuonna 1964. Tänä vuonna savonlinnalaiset Sorop-
timistit ovat tukeneet bhutanilaisten naisten käden-
taitojen koulutusta. 
Vuosittainen oopperalounas on klubin suurin yksit-
täinen ponnistus. Vuoden 2019 oopperalounas oli 
järjestyksessään jo kahdeskymmeneskuudes. 
Helena Strand haastatteli oopperajuhlien musiikki-
tuottajaa Olli Tuunasta. ”Oopperan tulevaisuus on 
meidän kaikkien käsissä”, oli Tuunasen viesti. Niin 
kauan kuin Savonlinnan oopperajuhlat tarjoaa laa-
dukkaita oopperakokemuksia ja yleisö tulee niitä 
kuuntelemaan, ei oopperan tulevaisuudesta tarvit-
se olla huolissaan. Tuunasen mukaan jokainen suku-
polvi löytää aikanaan oopperan samalla tavalla kuin 
hampurilaisia syövä nuoriso löytää keski-ikäistytty-
ään gourmet-illalliset. 

Oopperakurssilla jo parina vuonna mukana ollut 
Tiina Siivonen kertoi mukavista oopperakurssikoke-
muksistaan innostavaan tyyliinsä. 
Lounaan nautiskelun lomassa yleisö sai nauttia sop-
raano Päivi Pylvänäisen upeasta äänestä ja lavaka-
rismasta ja Hannu Salmenkiven säestyksestä. Pylvä-
näinen esitti myös oman sävellyksensä Se soi. Sitä 
tuli mukaan laulamaan hänen pieni tyttärensä Elsa. 
Äidin ja tyttären duetto oli ehkä lounaan hellyttävin 
hetki. 
Oopperalounaan tuotto ohjattiin Savonlinnan or-
kesterin toiminnan tukemiseen. Niin Pylvänäinen 
kuin Tuunanenkin muistuttivat tämänkertaisen 
oopperalounaan varsinaisesta tarkoituksesta. Kaikki 
kutsuvieraat ovat itsekin soittaneet Savonlinnan or-
kesterissa. Orkesteri on pienen kaupungin kulttuu-
rielämän ytimessä ja sen toiminnan tukeminen on 
yhteinen asiamme.  

OOPPERALOUNAALLA
Marja Koskela
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Oopperakurssin monivuotinen  
luennoitsija Jan Granberg ja 

tilaisuuden juontaja soroptimisti ja 
oopperakurssin vastaava  

Helena Strand.

Oopperalounaalla esiintyivät  
sopraano Päivi Pylvänäinen ja  

pianisti Hannu Salmenkivi

Haastateltavana  
musiikkituottaja Olli Tuunanen

Soroptimistiklubin
perustaja- ja 
kunniajäsen  
Aila Vihmaa
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