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Rehtorin katsaus kuluneeseen vuoteen 2018
Vuosi 2018 on takana ja taas on opittu pal-
jon uutta elämästä! Parin maahanmuuttoon 
liittyvän kiivaamman vuoden jälkeen alkaa 
opisto taas päästä takaisin perustehtävänsä 
ääreen. Noina vilkkaina vuosina saatiin talous 
ja tilat kuntoon ja toimintaa on kehitetty yhä 
laadukkaammaksi ja tulevaisuutta kestäväm-
mäksi. Kaikki on nyt iskussa ja tulevaisuuteen 
voi tähyillä luottavaisin mielin. 

Kulunut vuosi toi Savonlinnan kristilliselle 
opistolle hankkeita ja ulkopuolisen julkisen 
rahoituksen hakuosaamista. 

Hallinnoimme Työ-ja Elinkeinoministeriön tu-
ella suurehkoa kotoutumishanketta ja olem-
me mukana Opetushallituksen tukemassa ai-
kuisten digitaalisten taitojen parantamiseen 
tähtäävässä toiminnassa. 

Hankkeet kehittävät osaltaan pedago-
giikkaamme ja oppimisympäristöämme. 
Toisaalta opiston henkilökunta pääsee 
näyttämään osaamistaan ja saa uudesta 
toiminnasta uusia haasteita itsensä kehit-
tämiseen ja pontta opiston kehittämiseen. 
Hankerahoitusten myöntäminen ker- 
too myös siitä, että Savonlinnan kristillinen 
opisto koetaan valtakunnallisestikin luotetta-
vana ja vakavasti otettavana 
koulutustoimijana.

Tommi Tuunainen
rehtori

Savonlinnan kristillisen opiston perustehtävä 
on kouluttaminen. Edellä mainitut 
hankkeetkin tähtäävät uusiin koulutustuot-
teisiin tai nykyisten laadun parantamiseen. 
Olemme valinneet linjaksemme laadukkaan 
opetuksen ja asiakaslähtöisen palvelun. 
Haluamme tarjota motivoituneille 
opiskelijoille mahdollisuuden hyvään 
opiskeluun, jossa tukea ja ohjausta saa 
aina tarvittaessa. Matkailijalle tai muulle 
asiakkaallemme haluamme antaa 
kokemuksen henkilökohtaisesta 
palvelusta ja välittämisestä.

Kiitos mielenkiintoisesta yhdessä eletystä
vuodesta, pysy kyydissä niin katsotaan 
yhdessä mitä seuraavan mutkan 
takaa löytyy!
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PIRJO LIISA HIRVONEN
Toimistonhoitaja 1977-2018
”Vuonna 1977 näin Itä-Savossa ilmoituksen, 
että silloinen Säämingin kristillinen opisto 
hakee toimistonhoitajaa, ja sitten hain tänne. 
Ensimmäiset työpäivät kuluivat uuden opet-
telussa, sääntöjen ja kansanopistolain tulkin-
nassa. Aika tavalla uutta asiaa, ja mietinkin, 
että pärjäänkö tässä. Parasta työssäni on ol-
lut haasteellisuus ja monipuoliset työtehtä-
vät, hyvät työkaverit ja kaunis työympäristö. 
Tulen eniten kaipaamaan teitä työkavereita.
Työni on muuttunut vuosien aikana aivan 
valtavasti! Automaattinen tietojenkäsittely 
ja koko tämä sähköinen systeemi on suurin 
muutos. Siinä on ollut haasteita, mutta on-
han se helpottanutkin valtavasti. Alussa oli 
hirveän työlästä, kun ei ollut kopiokonetta, ja 
piti noiden kalkkipaperien kanssa sählätä. Sil-
loin myös paperin määrä oli aivan hirvittävä. 
Ja olen työskennellyt yhteensä kymmenen 
rehtorin aikana!

Paras muistoni ei oikeastaan liity kansan-
opistotyöhön… Työkaverilla oli kissa, joka 
oli raskaana. Kissa synnytti ensimmäisen 
poikasen kuolleena, eikä saanut muita syn-
nytetyksi. Kissa vietiin eläinlääkäriin, mutta 
kun poikaset leikattiin ulos, niin emokissa ei 
ymmärtänyt, mitä ne karvapallot ovat eikä 
imettänyt niitä. Työkaveri soitti minulle hä-
dissään, että miten saadaan poikaset ruo-
kittua. Minä sanoin, että hätä ei ole tämän 
näköinen, tämä on vain järjestelykysymys. 
Tuo kissat opistolle, osta apteekista pipetti, 
ja ruokitaan niitä täällä. Kolme vuorokautta 
pennut olivat opistolla päivisin ja kissojen 
henki säästyi. 
Matkamuistoista opiston Nizzan reissu jäi 
siitä mieleen, kun päästiin Monacoon. Ja 
Monacohan on niin hieno paikka kuin vain 
olla voi. Matkustelen mielelläni edelleen, 
minulla on jo neljä matkaa varattuna, Kuu-
samoon tässä kuussa, Saariselälle ensi ke-
väänä ja Kreikkaan ensi syksynä ja Domini-
kaaniseen tasavaltaan ensi joulukuussa. 
Eino Leino on lempirunoilijani ja minulle su-
kua. Tosin en tiedä, kuinka kaukaista, koska 
sukuselvitys on kadonnut. Mutta runoista 
suosikkini on, sanotaan nyt vaikka Noctur-
ne. Ruislinnun laulu korvissani, tähkäpäiden 
päällä täysikuu…”
Lämmin kiitos työstäsi Pirjo-Liisa!

JUKKA KIESILÄINEN 
Kiinteistönhoitaja 2003-2018 
”Tulin opistolle vuonna 1997. Ajattelin, että 
talonmiehen työ olisi kiinnostava ja vaihte-
leva työ. Tulin sitten kysymään ja pääsin op-
pisopimuskoulutukseen opistolle, ja oikeas-
taan sillä tavalla vahingossa tänne tulin. 
Eniten olen pitänyt työssäni siitä, että saa ja 
joutuu käyttämään omia ideoitaan paljon. 
Saa itse päättää, miten hommat hoitaa. Yksi 
nyt erityisesti hauska muisto on jäänyt mie-
leen… Se oli aika alkuvaiheessa, täällä oli ve-
näläisiä paljon silloin. Yksi venäläinen nainen 
halusi kovasti hiihtämään ja pääsikin, mutta 
mono oli hajonnut. Hän tuli minun luokseni, 
en tiedä kuka hänet oli neuvonut, ja kahtelin 
sitä monoa vähän aikaa ja liimailin sen sitten 
kasaan. Ja miten onnellinen ja kiitollinen se 
ihminen oli, kun sain monon kuntoon.
Eläkkeellä olossa ei ole valittamista. Alkuun 
oli kyllä vähän hankalaa, mutta nyt on jo tä-
hän tottunut. Ruokaa tykkään laittaa, ja joka 
päivä tulee laitettua. Ja pyykinpesukin on 
mukavaa!” 
Lämmin kiitos Jukka työstäsi 
opistomme hyväksi!

PAULA MATIKAINEN
Emäntä 2006-2018
”Tulin tosi mielissäni töihin emännäksi avoi-
min mielin 12 vuotta sitten.  Alkuun työs-
kentely vanhassa keittiössä ilman nykyajan 
mukavuuksia vaati jonkun verran fyysistä 
ponnistusta joka päivä. Olihan se aika rah-
taamista, kun alakerrassa oli pakastehuone 
ja iso kylmiö, ja sieltä haettiin aina tavaraa. 
Mukavia muistoja yhteisiltä retkiltä riittää. 
Esimerkiksi kun olimme Nizzassa, ja Helena 
söi hirveän ison kulhollisen ostereita. Hele-
na poltti siellä tupakan, ja se palava tupak-
ka putosi Helenan kassiin. Teuvo tuumasi 
siihen, että parempi osteri suussa kuin pa-
lava tupakka kassissa. Toinen juttu oli, kun 
lähdettiin Ahvenanmaalle. Aamuyöstä men-
tiin, ja oli pimeätä. Olin Helenan kyydissä. 
Helenan autosta sammuivat valot, ja ajettiin 
kuutamon valossa siellä. Teuvo aina sanoi-
kin, että Helenan kyydissä rukouselämä el-
pyy!
Parasta työssäni oli monipuolisuus ja vaih-
telu. Kesäkurssit toivat oman osuutensa ja 
pitkät opintolinjat vähän erilaista tunnel-
maa. ”
Paulalle lämmin kiitos arvokkaasta työstä 
opiston hyväksi ja onnea uuteen työhön!

Pirjo Liisan, 
Jukan 

ja Paulan 
ikimuistoiset 
läksiäisjuhlat

1.9.2018
Elina Härkönen
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Sami tarjoili alkumaljat Tanssin huumaa à la  
Harri ja Tuula Jylhä Juhlavieraat Shaho ja Soili Helenan ja Marjan 

tervetuloliputus
Päätähdet Pirjo Liisa, Jukka ja 

Paula saapuvat
Teuvo V. Riikonen

(rehtori 1999-2012)

Henkilökunnan kuoro esitti itse sanoittamiaan laulujaPaula Matikainen, rehtori Tommi Tuunainen, Jukka Kiesiläinen ja Pirjo Liisa Hirvonen 5



SIILAS RÖNKKÖNEN -  OPISTON YSTÄVÄ LOPPUUN ASTI

Sulkavalla asunut maanviljelijä Siilas Rönkkönen kuo-
li 21.5.2018. Hän oli syntynyt 15.2.1933 Parikkalan 
Koitsanlahdella. Rönkkönen oli merkittävä paikal-
lis- ja alueellinen vaikuttaja, jonka elämään oli voi-
makkaasti vaikuttanut kahden vuoden kansanopisto 
1950-luvulla Jaakkiman Kristillisessä opistossa ja Hel-
singin Evankelisessa Kansankorkeakoulussa. Armei-
jan hän kävi Lappeenrannassa ja aliupseerikoulun 
Mikkelissä. Kertausharjoitusten jälkeen hänestä tuli 
kersantti. Hän oli kiinnostunut asioiden taustoista 
ja tiesi paljon, jonka seurauksena hän oli muutamia 
vuosia tuntiopettajana Sulkavalla. 

Rönkkönen toimi useissa luottamustehtävissä mm. 
Sulkavan kunnassa, seurakunnassa, Savonlinnan kristillisessä opistossa sekä 
kristillisdemokraattisessa puolueessa. Hän oli aktiivinen laulaja Sulkavan kirk-
ko- ja mieskuoroissa ja hänellä oli poikkeuksellisen suuri kirjallisuuden tunte-
mus, mikä oli lähtöisin kansanopiston opinnoista, laajasta kirjastosta sekä lu-
keneisuudesta. 

Savonlinnan kristillisen opiston ystävänä hän pysyi loppuun asti auttaen opis-
toa monella eri tavalla. Johtokunnan jäsen hän oli 1982-2001, josta puheen-
johtaja 1987-1989. Opiston kunniajäsenenä hän kantoi vastuuta kannatusyh-
distyksen vuosikokouksissa toimien puheenjohtajana. Kävin tapaamassa häntä 
muutaman viikkoa ennen kuolemaa ja kerroin myös opiston kuulumiset. Silloin 
hän sanoi ”sittenhän kaikki on hyvin”.  

Siilas Rönkkönen oli vakaumuksen mies, joka uskalsi kertoa mielipiteensä, 
äänestää vähemmistössä ja kantaa seuraukset. Siitä huolimatta hän oli de-
mokratian kannattaja ja tyytyi yhteisiin päätöksiin. Ennen kaikkea hän oli 
ihminen, lähimmäinen ja sydämen kristitty, jolle oma kotikirkko, oman alu-
een hyvän edistäminen sekä kaikenlainen yhteiskunnallinen vaikuttami-
nen oli tärkeää. Rönkkönen siunattiin Sulkavan kirkkomaahan 16.6.2018  
kauniina kesäpäivänä.

OLAVI RONKAINEN - REHTORI  JA KUNNIAJÄSEN
 
Savonlinnan kristillisen opiston pitkäaikainen en-
tinen rehtori ja kunniajäsen Olavi Ronkainen kuoli 
30.8.2018 Kajaanissa 84 vuotiaana. Hyvinkäällä syn-
tynyt Ronkainen toimi opistolla 1963-1987 lähes 25 
vuotta, josta noin 11 vuotta (1972-75 ja 1979-87) 
hän oli kansanedustajana. Hänen aikanaan opistolla 
tapahtui paljon, oppilasmäärät nousivat ja lukuisat 
nuoret löysivät paikan elämässä ja työssä niin koti-
maassa kuin eri puolilla maailmaa lähetyskentillä. 

Viidenteen herätysliikkeeseen lukeutuvan Kansa-
lähetyksen perustajajäseniin kuulunut Olavi Ron-
kainen vaikutti aikana, jolloin yhteiskunnassa ja 
kirkossa tapahtui ja myös kuohui paljon. Ronkaisen 
visiona oli yhdistää 1960-luvulla vaikuttanut hengel-
linen liikehdintä yhtenäisen sateenvarjon alle. Tässä työssä entisellä Säämingin 
kristillisellä kansanopistolla oli hyvin merkittävä rooli. 

Ronkaisen toimiessa rehtorina opistossa käynnistettiin voimakas uudistusvai-
he, jossa Ritalanmäelle tavoiteltiin kokonaista kristillistä yhteisöä asuinraken-
nuksineen. Uusi päärakennus, joka tänäänkin toimii, rakennettiin 1960-70-
taitteessa lahjoitusvaroin. Opistolla järjestettiin säännöllisesti 1970-90-luvuilla 
Kansanlähetyspäiviä, leirejä, rippikouluja ja viidenteen herätysliikkeeseen kuu-
luvien järjestöjen koulutuskursseja. 

Eläkepäivinään Olavi Ronkainen siirtyi Kainuuseen Ristijärvelle. Hän toimi aktii-
visesti kirkon rakennuttamiseksi Venäjän Uhtuaan eli Kalevalaan 1990-luvulla. 
2000-luvulla hän vieraili opistolla mm. 60-vuotisjuhlassa. Kun opisto kutsui en-
simmäisiä kunniajäseniä, oli itsestään selvä, että Olavi Ronkainen kuului tähän 
joukkoon. Hän arvosti suuresti entisen työpaikan hänelle osoittamaa arvos-
tusta ja hänen etunimi on yhden opiston rakennuksen nimessä. Oppilaitos, 
joka kunnioittaa omaa historiaa ja edellisiä sukupolvia, katsoo työssään aina 
eteenpäin.  

Teuvo V. Riikonen
Kirjoittaja on kirjailija ja Parikanniemisäätiön toiminnanjohtaja, 

joka toimi vuosina 1999-2012 Savonlinnan kristillisen opiston rehtorina.
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50 v

Opistolla vietettiin syksyllä iloisia syntymäpäiviä, jolloin
juhlittiin rehtori Tommi Tuunaisen “viiskymppisiä”.
Vieraita kävi paljon ja yhteistyökumppanien
syntymäpäivämuistamiset tukivat muun muassa
Savonlinnan HaTTu ry:n toimintaa
ja opiston omaan stipendirahastoonkin tuli täydennystä. 
Kiitos vielä kerran – hyväntekeväisyystyö 
on aina ilo antajalleen.
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Hotelli Wanha Pappila ja hostel Vil-
la Tupala tarjoavat miellyttävät ma-
joitustilat asiakkaille. Huoneita on 
yhteensä 22, ja niissä viihtyvät asiak-
kaat niin yhden yön vierailuilla kuin 
viikon pituisilla kursseillakin ympäri 
vuoden. 

Varsinkin kesällä riitti vilskettä, kun 
opiston pihapiirin täyttivät rippikou-
lulaiset, oopperakurssilaiset ja muut 
Savonlinnan kesästä nauttivat mat-
kaajat. 

Matkailijoita saapuu ympäri maail-
maa, kaukaisimmat Etelä-Amerikasta 
asti. Eniten asiakkaita tulee kuitenkin 
Suomesta. Työmatkailijat ja paris-
kunnat ovat löytäneet tänne Pihlaja-
niemeen. Sesonkiluonteisuus näkyy 
meillä selvästi, kesällä ja varsinkin 
ooppera-aikaan uusia asiakkaita tu-
lee päivittäin ja hotellihuoneiden 
siivouksessa riittää kiirettä. Mui-
na vuodenaikoina on hiljaisempaa, 
mutta yhtäkään viikkoa ei kulu, jona 
meillä ei olisi ulkopuolisia majoittujia 
nauttimassa upeasta miljööstämme.  

Ulkopuolisia matkailijoita oli vuonna 
2018 enemmän kuin koskaan opiston 
historiassa. Booking.com on ehdot-
tomasti suosituin varauskanava, jon-
ka kautta asiakkaat meille löytävät. 
Panostimme sivustolla oleviin kuviin 
ja informaatioon enemmän kuin ai-
emmin, ja tämä työ palkittiin. Asiak-
kaat pitivät vierailustaan luonamme, 
ja majoituspaikkamme arvopisteet 
ylsivät Booking.comin parhaimpien 
joukkoon. Tästä hyvästä saatu Guest 
Review Award –palkinto ja asiakkai-
den palautteet puhuvat puolestaan. 

”Ystävällinen ja iloinen henkilökun-
ta. Majoitusmiljöö mahtava, siisti ja 
rauhallinen. Aamupala ihan hyvä ja 
riittävän monipuolinen. Eipä tainnut 
olla viimeinen kerta tähän kohtee-
seen. Suosittelen.”

”Hyvä aamiainen, palvelualtis ja ys-
tävällinen henkilökunta. Pihapiiri 
puistomainen ja viihtyisä. Voin suo-
sitella toisillekin. Rauhallinen paikka 
ja siisti.”

Wanha Pappila hurmaa 
asiakkaat yhä uudelleen

Ilona Voutilainen
Kiinteistömies 
Otto ja
myyntisihteeri 
Ilona

Ilona ja kehityspäällikkö Sami 
iloitsevat Wanhan Pappilan saamasta palautteesta
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Saimme vastaanottotiimiimme se-
sonkivahvistusta Laila Nuopposesta, 
jolle tällainen työ oli uutta muuten 
pitkällä työuralla. Kesän kommel-
lukset ja monipuoliset työtehtävät 
lämmittävät mieltä vielä pitkään ke-
sän päätyttyä. Laila kertoo:

”Työssäni viihdyin hyvin. Joskin työ-
suhde oli lyhyt, mutta mielenkiin-
toinen. Jokainen päivä oli erilainen. 
Työkaverit ottivat hyvin joukkoonsa 
myös lyhytaikaisen kesätyöntekijän. 
Lyhyesti sanottuna kesä oli kaunis, 
kuuma ja kiireinen kauniissa mil-
jöössä. 

Tämä työ oli minulle aivan uusi ko-
kemus, enhän ollut tehnyt ennen 
vastaanottovirkailijan töitä. Joten 
kaikki mitä opin työssäni oli uutta ja 
mielenkiintoista, majoitukseen liit-
tyvät ohjelmat ja jopa kassan käyt-
tö. Työ oli monipuolista, välillä olin 
myös siistijöiden apuna, välillä olin 
pelkkänä korvana maahanmuutta-
jaopiskelijoille. He olivat iloisia, kun 
joku kuunteli heitä. He kyselivät mo-
nia asioita, joihin vastailin parhaan 
kykyni mukaan. 

Jokainen kuukausi oli erilainen. Ke-
säkuu oli leirien aikaa, oli rippileiriä 
ja musiikkileiri. Heinäkuu oli ooppe-
ra-aikaa. Silloin oli myös ooppera-
leiri ja majoittujat olivat pääasiassa 
oopperavieraita. Elokuussa taasen 
majoittui yksittäisiä lomamatkaili-
joita, joista moni tuli Keski-Euroo-
pasta.

Hotellihuoneet oli remontoitu ja si-
sustettu erittäin kauniisti. Huonei-
den värimaailma oli ihana. Ilmas-
tointi oli hotellihuoneiden kesän 
paras juttu. Olihan todella kuuma 
kesä. Hostellin puolella taas ais-
ti rauhallisuuden remontoiduissa 
huoneissa. Asiakkaat antoivat pal-
jon tyytyväistä palautetta uusituis-
ta huoneista. 

Yllättäviä tilanteitakin tuli vastaan, 
mutta niistä selvisin välillä itse rat-
kaisemalla, välillä piti soittaa asias-
ta paremmin tietäville. Kiitos työ-
kavereiden, joilta sai kysyä, mitä ei 
itse tiennyt.” 

Kesän kuulumisia
 
Ilona Voutilaisen haastattelussa 
Laila Nuopponen

Laila Nuopponen

Wanhan Pappilan Rehtorin sviitti

Tervetuloa!9



 
Kesän 2018 

kilpailun 
voittaja

Liudmila Abdalova

Parasta Savonlinnassa muualta 
tulleen silmin - valokuvauskilpailut

Pihlajaniemen kylätoimikun-
ta järjesti kristillisen opiston 
opiskelijoille valokuvauskilpai-
lun. Kilpailun nimi oli ”Parasta 
Savonlinnassa muualta tulleen 
silmin” ja tarkoituksena oli sekä 
rohkaista tulijoita katselemaan 
uutta kotikaupunkiaan uteliain 
silmin että antaa paikallisille 
kuvien kautta uudenlaista nä-
kökulmaa tuttuun kaupunkiin. 

Ensimmäinen kilpailu järjestet-
tiin kesällä 2018 ja siihen osal-
listui kesäkurssien opiskelijoita 
Venäjältä. Kilpailun voittaja ar-
vottiin elokuussa opistolla pi-
detyssä tilaisuudessa. Arpaon-

ni suosi eniten kuvia kilpailuun 
lähettänyttä Liudmila Abdalo-
vaa, jolle valokuvien ottaminen 
tuntuu olevan hyvin luonteva 
tapa hahmottaa maailmaa. 
Tilaisuudessa avattiin kilpai-
luissa kertyneistä valokuvista 
koottu näyttely, joka on esil-
lä opiston pääaulan seinällä. 

Toinen kilpailu järjestettiin 
syksyllä 2018. Nyt valokuvaa-
jajoukko oli kansainvälisempi, 
mukaan saatiin myös ukrai-
nalaista ja irakilaista näkökul-
maa. Tämän syksyn näyttelyn 
palkintojen jako oli kirjastossa 
perjantaina 8.2.2019. Nyt pal-

kinnon voitti venäläinen Alek-
sandr Torzhakov. Molempien 
kilpailujen töitä oli nähtävillä 
kirjastossa helmikuun ajan. 

Opiskelijat kuvasivat luonnon 
kauneutta, linnaa, toria, Sai-
maata ja vuodenaikojen vaih-
telua. Sanomalehti Itä-Savo 
kertoi kuvien kera valokuvaus-
kilpailusta. 

Marja Koskela
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Hyvää naistenpäivää! Ruusu kaikille naisille täytekakun kera. 

Opiskelijoiden kanssa 
Hyvinvointimessuilla 

Tanhuvaarassa 14.9.2018.
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Opo Maiju ja 
opiskelija Hamdi
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Maailman opettajien päivänä 
5.10. juhlitaan opettajien 
tekemää työtä. 
Onnittelut ja kiitokset kaikille opet-
tajille!

Remonttia riittää. 
Opettaja Roosa tekee 

ensimmäistä 
työpäivää uudessa ope-

huoneessa. Etelästä tuulee ... 
Rippileiri Tikkurilasta tervehtii,
meistä on pidetty täällä hyvää huolta.

Ilona piristää
opiston arkea. 
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Luonnonantimet taipuvat 
maukkaaksi lähiruuaksi 
Sannan taitavissa käsissä.

Nokkoslettujen nokkoset on 
kerätty opiston rantasaunan 
ympäristöstä.

Kehityspäällikkö 
Sami Ilvonen 
ottamassa 
päävastuuta 
toimistomme 
pyörittämisestä. 

Kiinteistömiehet Otto ja Henkka päiväkahvilla. 

Opiston keittiö loihtii mitä 
upeampia täytekakkuja tilaustyönä.

13



Opistolla vietettiin opiskelija  
Seija Laamasen 70-vuotisjuhlia.  
Opisto on vain kaksi vuotta  
vanhempi kuin hän. 

PUNANENÄNÄ -
yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia

Klovni Suvi viihdytti Taiten-hankkeen 
toimintapäivässä laskiaisena.

Kannatusyhdistyksen 
sihteeri Pirjo Liisa Hirvonen ja 
puheenjohtaja Jaakko Lindell

Veteraanien kirkkopäivää vietettiin 
syyskuussa opistolla. Syksyinen kaalilaatikko 
oli ehdoton lounasvalinta – herkullista! 
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Opisto on saanut vuosien saatossa paljon 
kirjoja lahjoituksina eri 
tahoilta. Jouduimme kuitenkin
supistamaan kirjojen määrää, sillä kirjas-
ton tilalle rakennettiin
neuvottelu- ja opetustilat. Kirjoja on 
lahjoitettu edelleen henkilökunnalle ja 
yhteisöille. Peruskirjasto toki
jätettiin opistolle odottamaan uusia 
hyllyjä ja uusia lukijoita.

Elo-syyskuun vaihteessa järjestettiin 
Vasa Concept -leiri, joka on intialaisen 
fysioterapeutti Rajul Vasan  
kehittämä kuntoutusmenetelmä  
aivovaurioituneille, cp-vammaisille ja  
selkäydinvammautuneille.

Entinen keittäjä ja opiston 
kunniajäsen Irma Repo kävi läpi 
vanhoja valokuva-albumeja. 
Tuttujen kuvia oli paljon vuosien varrel-
ta, mutta kaikkia ei voitu säästää – 
harmi. 
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Talo täynnä musiikkia – ihanaa. 
Valtakunnallinen musiikkileiri järjestettiin 
Savonlinnan kristillisellä opistolla 30.6.-8.7.2018. 
Kotkalainen musiikkileirin opiskelija Noora Attila harjoittelee sellonsoittoa
opettaja Heikki Pekkarisen ohjauksessa. Noora on soittanut kahdeksan vuotta selloa.

MUSIIKKILEIRI
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Keskiviikkona 5. syyskuuta Savonlinnasta ja ympä-
ristökunnista kokoontui sotaveteraaneja, sotaleskiä, 
sotaorpoja sekä lottia opistolle viettämään veteraa-
nien kirkkopäivää. Vieraita oli yhteensä noin 130. 
Vieraita vastaanottivat opistolla Savonlinnan Seu-
dun Sotaveteraanien puheenjohtaja Jaakko Lindell, 
veteraanien sihteeri vararehtori Soili Isotalo yhdes-
sä rehtori Tommi Tuunaisen kanssa.
   Päivän ohjelma alkoi klo 10:00 ehtoollismessulla, 
jossa saarnasi rovasti Jorma Marjokorpi ja liturgina 
toimi rovasti Toivo Loikkanen. Opiston opettaja He-
lena Strand toimi messussa kanttorina. 
   Messun jälkeen vieraat ruokailivat opistolla. Opis-

ton keittiö oli valmistanut herkullisen lounaan: vi-
hersalaattia, kinkkukiusausta ja kaalilaatikkoa! Opis-
ton opettajat auttoivat tarjoilussa ja saivatkin kovasti 
positiivista palautetta ystävällisestä palvelusta.
   Päivä jatkui kirkkojuhlalla, jossa mukana oli rakuu-
nasoittokunta. Rakuunasoittokunta esitti mm. kap-
paleet Juhlamarssi Isänmaalle, Narvan marssi, Suo-
malainen rukous sekä Soi kunniaksi Luojan. Juhlassa 
tervehdyssanat lausui Rantasalmen Sotainvalidien 
sihteeri Raimo Lehtinen. 
   Seppelpartion lähetys Talvisalon sankarihaudalle 
oli koskettava. Saatesanoissa Toivo Loikkanen pohti 
sitä, miten kaikkia Suomen paikkakuntia yhdistää ai-

nakin yksi asia: sankarihaudat hautausmailla.  
   Juhlassa kuultiin myös Linnan Lausujien lausun-
taa. Kaarina Lavonen ja Maire Makkonen lausuivat 
mm. Maaria Leinosen ja Lauri Viidan runoja. Juhla-
puheen piti emeritus kenttäpiispa Hannu Niskanen 
ja juhlan loppupuolella kuultiin paljon musiikkia: 
opiston musiikinopettajana toiminut Arto Liukko ja 
Helena Strand lauloivat, rakuunasoittokunta esitti 
musiikkia ja vieraat lauloivat yhdessä juhlan päät-
teeksi Savolaisen laulun.

Veteraanien kirkkopäivä
Elina Härkönen

Savonlinnan seudun 
sotaveteraanit Ry17



Kuvia kuviksesta
 
Kuvataidelinja on ollut positiivisessa nosteessa, sillä opiskelijamäärä kasvoi edellisestä 
vuodesta. Opiskelijoiden keski-ikä on hiukan noussut, mutta niin on myös heidän moti-
vaationsa kuvataiteen opintoihin. 

Opiskelijat ovat innokkaasti harjoitelleet kuvallisen ilmaisun perustekniikoita mm. lyijy-
kynä-, hiili- ja akvarellitekniikoita, mutta myös kartonkigrafiikka on kiinnostanut opiske-
lijoita. Kuvataidelinjan suosikkikurssi jo useamman vuoden on ollut keramiikka ja niin 
myös tänäkin lukuvuonna. Osa opiskelijoista on tehnyt savitöitä ja grafiikkaa koulupäivän 
jälkeen aina iltamyöhään asti. Tämä päämäärätietoinen ja innostunut tekeminen on nä-
kynyt myös töiden tasossa, jotka ovat onnistuneet loistavasti.

Elise Kosonen
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Opiskelijoiden ajatuksia kuluneesta vuodesta
”Vauhtia ja fantastisia visioita tuumaa Raija ja jatkaa, 
että työskentelyssä ajantaju katoaa.”
”Innostusta ja onnistumisen elämyksiä tuumaa Tarja.”
”Kitillä taiteellinen välivuosi.”
”Erilaisuuteen tutustuminen, sanoi Marketta.”
”Callen mottona vuodesta toimi Rollareiden sanonta:
vierivä kivi ei sammaloidu.”
”Minkkiksen motto: oppia, iloa ja sosialisuutta, 
siinä se on!”
”Aamut ovat olleet ihania, kun tietää pääsevänsä 
kuvisluokkaan, tuumasi Laura.”
”Totaalisesti tuonut iloa ja innostusta eläkepäiviin, 
Helena kommentoi.”
”Vuosi on avannut ovia kuvataiteen, taideteosten ja 
eri tekniikoiden analysointiin.”

AUKEAMAN TEOKSET
Raija Vuontele
1 ja 11
Kirsi-Marja Vehviläinen
2 ja 5
Aulikki Kaasalainen
3 ja 9
Laura Nuopponen
4
Helena Muhonen
6
Pirkko Minkkinen
7
Essi Reponen
8
Helena Ronkanen
10

7 9

8

11

10
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Kansainvälinen taideprojekti
 
Helena Strand ja Virpi Loikkanen

Helena Strand 
Toteuttaja

Virpi Loikkanen
Hankkeen johtaja

Tunnesateenkaari

“Tunteet” - taidenäyttelyn avajaispäivä

Kansainvälinen taideprojekti otsikolla ”Tun-
teet” toteutettiin osana Savonlinnan lyseon 
lukion, liettualaisen Stasys Salkauskis Gymna-
siumin ja Savonlinnan kristillisen opiston suo-
men kielen linjan hanketta, jonka aiheena oli 
maahanmuuttajien integraatio Suomessa ja 
Liettuassa ja maastamuuton vähentäminen 
Liettuasta. Suomalaiset vastuuopettajat olivat 
Anna Booth ja Virpi Loikkanen lyseolta sekä 
Helena Strand kristilliseltä opistolta. Hanketta 
rahoitti Nord Plus Junior -ohjelma.

Huhtikuussa 2018 kaikkiaan noin 40 suoma-
laista, liettualaista ja maahanmuuttajaopiskeli-
jaa työskentelivät ryhmiin jakautuneina kahden 
päivän ajan kolmessa työpajassa, joissa työstet-
tiin kierrätysmateriaaleista taideteoksia. Mate-
riaaleista syntyi tunnesateenkaaria, mobileja, 
kollaaseja ja tunnepeitto. Esimerkiksi sateen-
kaarissa kuvattiin erilaisia tunteita, kuten viha, 
pelko, onnettomuus, onnellisuus ja ilo. 

Kolmantena työskentelypäivänä taideteoksis-
ta pystytettiin näyttely Savonlinnan pääkirjasto 
Joeliin. Näyttelyn avajaisissa kuultiin mm. liet-
tualaisten opiskelijoiden taidokas lauluesitys.

Taiteen parissa työskentelyn lisäksi projektiin 
kuului yhteistä vapaa-ajan viettoa Savonlinnan 
kristillisen opiston liikuntasalissa ja rantasau-
nalla. Näyttelyn pystytyspäivänä vierailtiin li-
säksi yhdessä maakuntamuseolla Riihisaaressa 
ja Olavinlinnassa.

Projekti tarjosi eri maista ja kulttuuritaustoista 
tuleville opiskelijoille mahdollisuuden kohdata 
toisensa ja mahdollisti tavallisesta poikkeavia 
oppimiskokemuksia, jotka varmasti jäivät osal-
listujille positiivisina mieleen. Yhteisinä kielinä 
olivat enimmäkseen suomi ja englanti, mutta 
myös venäjää ja ruotsia kuultiin.

Taideteosten elämä jatkui kevään ja kesän ajan 
kristillisellä opistolla, jossa mm. oopperakurssi-
laiset saivat tutustua kansainvälisen yhteispro-
jektin hedelmiin. Syksyllä 2018 teokset jaettiin 
kristillisen opiston ja lyseon kesken, ja ne ovat 
olleet edelleen yleisön nähtävissä oppilaitos-
ten tiloissa.
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Tunnepeitto

Sydämiemme tunteetTunteiden kukka

Taideteoksia 
kierrätysmateriaaleista
tiimityönä
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Keskiviikkona 5. syyskuuta 2018 kaikki 
opiskelijat pääsivät liikkumaan koko päi-
väksi. Bussi vei meidät heti aamulla Tan-
huvaaran Urheiluopistolle. Päivän aikana 
urheiltiin monipuolisesti sisällä ja ulko-
na. 

4 X 400 metrin viestijuoksu ja pituushyp-
pykilpailu saivat osallistujat antamaan 
kaikkensa voiton eteen! Onneksi lounas-
tauolla ehdittiin huilata ja tankata ilta-

päivän koitoksia varten. Kuvataidelinjan 
reippaat mimmit testasivat kuntoaan 
UKK-kävelytestillä. Lihashuoltoakaan ei 
unohdettu; Foam Rollereiden avulla jo-
kainen löysi itsestään uusia (kipeitä) ulot-
tuvuuksia. 

Olipa reipas päivä! Yhteiset retket ovat tär-
keitä ja mukavaa vaihtelua opiston arjessa.  
Minneköhän pääsemme ensi vuonna?

LIIKUNTAPÄIVÄ TANHUVAARAN
URHEILUOPISTOLLA
 
Kaisa Puustinen

Jalkapallo on parasta!

Tanssiva 
maalivahti 

Hamdi

Kirpeän syyssään beach volley

Lihakset vetreiksi jumppaamalla
22



Lihashuollossa rullattiin esiin yllättävän paljon kipeäntuntuisia lihaksia. 
Kyllä teki hyvää!

Kirpeän syyssään beach volley

Lihakset vetreiksi jumppaamalla

Kuvislinjalaisten
kävelytesti
suoritettu
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Kiitämme Jumalaa siitä, että saamme tänään todistukset. Tällä tiellä emme 
olleet yksin, vaan opettajat olivat mukana. He antoivat käsiimme valon, jonka 
kanssa jatkamme eteenpäin. Olemme kiitollisia kaikille opettajille, että he opet-
tivat meitä peruskoulumme aikana. Opettajat ovat niin kuin valo, joka pelastaa 
pimeästä ja näyttää oikean tien. Me emme koskaan unohda työtä, jota opettajat 
ovat hyväksemme tehneet.

Nyt haluamme antaa teille kukkia. Saatte arvata vihjeiden perusteella, 
kenelle kukka annetaan.

1. Tästä henkilöstä pidämme, koska hän on kiva. Hän osaa opettaa monella eri 
tavalla ja esimerkkien kautta opimme tuntemaan hänen puolisonsa. Me epäilim-
me, että hän salaa osaa meidän kieltä. (Kaisa.)

2. Tästä henkilöstä pidämme, koska hänen tunneilla aivot oli kovilla, tehtävät 
olivat vaikeita, vauhti joskus päätä huimaava. Onneksi pysyttiin mukana, koska 
tehtävät olivat hyviä eikä kaikki olleet kirjasta ja niistä on hyötyä myös jatkossa. 
(Petteri.)

3. Tästä henkilöstä pidimme, koska hän on hyväsydäminen ja kiltti. Hän opetti 
asiat tarkkaan, antoi paljon tehtäviä ja tarkasti aina että ne oli tehty. Saimme 
paljon hyviä eväitä jatko-opintoihin. (Kati.)

4. Tästä henkilöstä pidimme, koska hän on tarkka siitä että opiskelijat on paikalla 
ajoissa eikä kaksi minuuttia myöhässä muuten tulee merkintä. Opettajana hän 
on kärsivällinen ja jaksaa selittää monta kertaa kunnes opiskelija ymmärtää. (Eli-
na.)

5. Tästä henkilöstä pidimme, koska hänen tunneilla ei saa olla takki päällä ja 
pitää kuunnella. Hän on tiukka, tehokas ja perusteellinen, jos joku ei ymmärrä 
tunnilla, hän neuvoo tunnin jälkeen myöskin. (Julia.)

6. Tästä henkilöstä pidimme, koska hän on iloinen ja puhelias. Hän puhui meil-
le tulevaisuuden vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista. Hän on suorapuheinen ja 
hauska, välillä naurettiin kunnolla, oltiin humalassa ilman viiniä. (Maiju.)

7. Tästä henkilöstä pidimme, koska hän on hyvä ihminen, reilu, oikeudenmukai-
nen ja hauskempi kuin päältäpäin uskoisi. Hän pitää huolta, että hommat toimii. 
(Tommi.)

Opiskelijoiden valmistujaispuhe

Perusopetuksen kevätjuhlassa opiskelija  
Sharif Nasari piti opiskelijoiden 
yhdessä kirjoittaman puheen
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Tutkimukset osoittavat, että liikkeen 
yhdistäminen oppimiseen 
auttaa omaksumaan paremmin.Englannin sanoja lattialla. Kuvat auttavat muistamaan uusia sanoja.

Opetussuunnitelmat korostavat toimin-
nallisuuden merkitystä oppimisessa. 
Toiminnallisuus tarkoittaa kaikenlaisen 
luovan ja monipuolisen toiminnan yhdis-
tämistä opetukseen ja uuden oppimiseen 
”perinteisen” opetuksen sijaan, tai sen 
rinnalla. 
Oppiminen siis tapahtuu parhaimmillaan 
ilon ja ihmettelyn kautta, jolloin 
opiskelu tuntuu mukavalta 
ja innostaa oppimaan lisää!

Mennään metsään!
Paras oppimimisympäristö 
biologian opiskeluun.
Hyvä vaihtoehto 
luokassa istumiselle..

TOIMINNALLISTA 
OPPIMISTA

Sanojen rakentelua käsin koskemalla.

Kulttuurien monimuotoisuuden 
tarkastelua videoiden avulla.

Opitko ruumiinosat paremmin 
kiinnittämällä sanat kaveriin?

“Missä on 
olkapää ...?”

Mitä on suomalaisuus? 
Oppimista kuvataiteen ja musiikin avulla.

On hienoa opiskella yhdessä!
Vuorovaikutus, vertaistuki ja jaettu asiantuntijuus  
ovat merkittävä osa nykyistä oppimiskäsitystä.
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Yksilöohjauksessa kartoitetaan ohjattavan ammatillisia 
toiveita mm. kuvakorteilla havainnollistaen.

Opinto-ohjaajan tervehdys
Maiju Matikainen

Olen saanut työskennellä Savonlinnan kristillisellä 
opistolla kahden lukuvuoden ajan opinto-ohjaajana 
ja aineenopettajana. Pääasiallisesti työpanokseni on 
painottunut aikuisten perusopetuksen puolelle. 

Untuvikko-opinto-ohjaajana, vasta muutaman 
vuoden ohjausalalla ja koulumaailmassa pyörineenä 
opona, työskentelyn aloittaminen aikuisten perus-
opetuksessa maahanmuuttajaopiskelijoiden kanssa 
oli varsinainen hyppy syvään päätyyn. Kuitenkin voin 
ylpeydellä todeta, että pinnalla on pysytty hienosti 
ja eteenpäin kauhottu vauhdilla. Tästä kiitos kuuluu 
upeille opiskelijoille ja mahtavalle työyhteisölle, jon-
ka tuki on ollut suurta. Olen saanut luoda ja kehit-
tää opiston ohjausta ja koen, että tämä prosessi on 
vasta alussa.

Vauhtia on tosiaan riittänyt ryhmäohjaustun-
tien, yksilöohjausten ja muun ohjaustyön välillä 
pomppiessa. Ryhmäohjaustunneilla, toisin sanoen 
opinto-ohjauksen kurssien opetustunneilla, on 
opiskelijoiden kanssa tutustuttu suomalaiseen kou-
lutusjärjestelmään, ammatteihin ja työelämän kou-
keroihin mahtavalla innolla ja motivaatiolla. Opiske-
lijoiden jano oppia uusia juttuja on sammumaton, 
ja sitä on ollut ilo seurata. Ohjausprosessi yksilö-
ohjauksessa rakentuu molemmin puoliselle luotta-
mukselle. Ohjauskeskusteluissa ollaan ohjattavan 
kanssa kahdestaan, ja silloin keskitytään huolella 
suunnittelemaan tulevaisuutta opiskelijan toiveiden 
ja unelmien mukaan. Toiselle perusopetuksen päät-
tötodistuksen saaminen on portti jatko-opintoihin, 

kuten ammattiopistoon tai lukioon, toisen kanssa 
hiotaan ansioluetteloa ja työhakemusta niin, että 
työpaikan saaminen helpottuu.

Läsnäolo, kuunteleminen ja mahdollisuuksien 
avaaminen on opinto-ohjaajan työn ydintä ja sitä, 
mistä saan suuresti voimaa työhön. Ohjaustyö on 
hyvin antoisaa opistolla. Opin jatkuvasti lisää opis-
kelijoiden edustamista kulttuureista ja maista, joista 
he ovat kotoisin. Aikuisten ohjaus on erilaista kuin 
nuorten ohjaus. Aikuisopiskelijoilta löytyy kokemus-
ta ja osaamista hyvin monenlaisista ammateista ja 
työtehtävistä aina merimakkaroiden sukeltamises-
ta maanrakennusinsinöörin työhön. On tapauksia, 
joissa opiskelijan aiemmin harjoittamaa ammattia 
tai työtä ei löydy Suomesta vastaavana tai työn si-
sältö ainakin poikkeaa suuresti. Tällöin pohditaan 
yhdessä opiskelijan kanssa, millaisia taitoja ja osaa-
mista ohjattavalla on, ja miten niitä voitaisiin sovel-
taa työelämään täällä. Esimerkiksi vuohien paimen-
tamisesta opiskelija on oppinut organisointikykyä ja 
vastuun kantamista sekä hyvää fyysistä kuntoa. 

Suomessa korostetaan yksilökeskeisyyttä jatko-
opintojen suunnittelussa. Ohjauskeskustelussa oh-
jattavan omat ammatilliset mielenkiinnon kohteet 
ja unelmat ovat keskiössä. Monet opiskelijamme 
tulevat yhteisökeskeisistä tai hyvin autoritaarisista 
kulttuureista. Monet ovatkin kokeneet omaa tulevai-
suuttaan koskevien valintojen ja päätösten tekemi-
sen haasteelliseksi. Ehkä ensimmäistä kertaa heidän 
elämässään he saavat tai joutuvat valitsemaan itse 

mihin suuntaan elämänpolullaan lähtevät. Opinto-
ohjaajana en tee ohjattavan puolesta koskaan pää-
töksiä siitä, mihin kouluun ohjattava seuraavaksi ha-
kee tai minkä ammatin hän valitsee. Tuen ja autan 
valinnoissa ja rohkaisen tietenkin mitä suuremmissa 
määrin. Tässä työssä sydän on mukana, ja koen, että 
olen etuoikeutettu, kun saan kulkea ohjattavien rin-
nalla polkua eteenpäin.
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HENKILÖKUNTA 2018
Tuunainen Tommi, rehtori
Isotalo Soili, vararehtori, kädentaitojen linjan vastaava,
opettaja
Toimisto
Ilvonen Sami, kehityspäällikkö
Hirvonen Pirjo Liisa, toimistonhoitaja
Orlova Anne, toimistotyöntekijä
Voutilainen Ilona, myyntisihteeri

Keittiö
Matikainen Paula, emäntä
Partanen Kata, kokki
Suomalainen Sanna, kokki

Kiinteistönhuolto
Kiesiläinen Jukka, kiinteistönhoitaja
Kivijärvi Henri, kiinteistötyöntekijä
Kiviniitty Ilpo kiinteistötyöntekijä
Kosonen Pirjo, siistijä
Lyytikäinen Jaana, siistijä
Mikonen Pirjo, siistijä

Päätoimiset opettajat
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
Reinikainen Minka, aikuisten perusopetus
Strand Helena, suomen kielen opetus

Ohjaajat ja avustajat
Anttonen Jukka, ohjaaja
Budanov Yan, avustavat tehtävät, päivystys
Huittinen Lasse, vapaa-ajanohjaaja, asuntolan valvoja
Hämäläinen Janne, päivystys
Jaff Shaho, koordinaattori
Kero Marja, oppisopimuskoulutus
Kimari Kalle, vapaa-ajanohjaaja, asuntolan valvoja
Kiuru Elisa, oppisopimuskoulutus
Laine Ulla, vapaa-ajanohjaaja, asuntolan valvoja
Pesonen Taija, vapaa-ajanohjaaja, asuntolan valvoja
Reinikainen Olli, vapaa-ajanohjaaja, asuntolan valvoja

IT-tuki
Pitkänen Petteri

TUNTIOPETTAJAT
PERUSOPPIJAKSOLLA JA
KURSSEILLA
Granberg Jan, oopperaesittelyt
Juuti Hanna, suomen kieli
Laukkanen Pirjo, suomen kieli
Orlova Anne, venäjän kieli
Pitkänen Petteri, aikuisten perusopetus
Rentola Roosa, suomen kieli
Shershneva Elena, suomen kieli
Strand Helena, oopperakurssivastaava 
Uimonen Julia, englannin kieli
Wasenius Tytti, taidelinjan ohjaaja 
Lueteltujen opettajien lisäksi kaikilla linjoilla ja kursseilla
on ollut useita eri alojen asiantuntijoita.

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

KANNATUSYHDISTYS
Yleiset kokoukset
Vuosikokous pidettiin opistolla 22.4.2018.
Läsnä oli kuusi kannatusyhdistyksen jäsentä.
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat.
Vuonna 2018 kannatusyhdistyksen jäsenmaksun 
suoritti 50 henkilöä. Vuosijäseniä on 47, 
ainaisjäseniä 60 ja yhteisöjäseniä 16. 
yhteensä 123 jäsentä.

Kannatusyhdistyksen hallitus / 
opiston johtokunta 2018
Puheenjohtaja Lindeberg Anna-Mari, 
    FT, mus.lehtori (2017-2020)
Varapj. Reinikainen Toni, asianajaja (2017-2019)
Halonen Tarja, talousjohtaja (2017-2020)
Hiltunen Mervi, YTL
Jaatila Kimmo, apulaisrehtori (2018-2020)
Nousiainen Anne, yritysneuvoja (2016-2019)
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 2018 kuusi kertaa ja 
pöytäkirjoihin tuli 67 pykälää.

Tilataideteos ”Hyvää syntymäpäivää” (Rehtori 50v)
Suunnittelu: Raija Vuontele
Toteutus: SKO kuvataidelinja, Sekatekniikka, 2018
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Helena Strand
oopperakurssivastaava

Kuuden oopperan mammuttikurssi toteutettiin 24.7.-1.8.2018 
ensimmäistä kertaa opiston historiassa. Uskomatonta oli se, että 
monet kurssilaisista osallistuivat kaikkiin kuuteen oopperaan. Oh-
jelmassa oli perinteen mukaan loistavat oopperaesittelyluennot 
pitkäaikaisen musiikkitoimittajan Jan Granbergin taiteilemana. 
Kurssin aikana kävimme katsomassa romantiikan helmiä kuten 
Goudoudin Faustin, Puccinin Madame Butterflyn, Tsaikovskin 
Patarouvan, Verdin Otellon sekä vierailevan oopperatalon Puc-
cinin Turandotin ja Toscan. Savonlinnalaiset lapset ja nuoret sai-
vat laulaa lavalla peräti neljässä eri oopperassa Leena Astikaisen 
harjoituttamina. Saimme opistolle hienoja taiteilijavieraita kuten 
Marjukka Tepposen ja Maiju Vaahtoluodon. 

Soroptimistien järjestämällä oopperalounaalla Helena Strand 
haastatteli taiteellista johtajaa Jorma Silvastia, joka on tehnyt 
upean uran sekä Savonlinnan oopperajuhlien taiteellisena joh-
tajana että laulajana.  Hänen ansiotaan Olavinlinna saa vuodesta 
toiseen vieraakseen toinen toistaan ansiokkaampia taiteilijoita ja 
oopperataloja. Kiitos Silvasti loistavasta työstäsi kaupunkimme ja 
koko Suomen oopperaelämän hyväksi. 

Oopperakurssilaisemme olivat erittäin tyytyväisiä kesän 2018 
loistaviin oopperoihin, taiteilijavieraisiimme sekä opiston ren-
touttavaan ilmapiiriin.

Syväsukellus oopperaan 
kesällä 2018

Savonlinnan oopperajuhlien 
taiteellinen johtaja Jorma Silvasti 
Helena Strandin haastattelussa 
soroptimistien oopperalounaalla
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Oopperakurssilaiset 2018
“Hyvä kokonaisuus, hieno kurssi.”

“Luennot huippua!”
“Huokuu lämmin ja hyvä tunnelma, sydämen sivistystä.”

“Ihanaa, kun voi keskittyä oopperaan. Ensi vuonna uudestaan!”
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Savonlinnan kristillinen opisto
Opistokatu 1, 57600 Savonlinna
015 572 910, info@sko.fi


