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Opistolaisyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 

keskiviikkona 24.3.2021 klo 18.00 Opistotalossa, Kaskenkatu 5
(Koronatilanteen aiheuttamat kokoontumisrajoitukset voivat tehdä muutoksia aikatauluun.)

Kokouksen asialistalla ovat sääntömääräiset asiat, mm. vuoden 2020 toimintakertomuksen ja tilien 
hyväksyminen.
Voit myös esittää toiveita ja palautetta opistolaisyhdistykselle.

Kahvitarjoilu ennen kokousta klo 17.30.

Jäsenkortti mukaan.
Ellet vielä ole jäsen, voit liittyä ennen kokousta opiston toimistossa.

Tervetuloa!

Turun työväenopiston opiskelijat ry. / Johtokunta

 
OPISTOLAISYHDISTYKSEN SYYSKOKOUKSEN VALINTOJA

Opistolaisyhdistyksen syyskokous pidettiin marraskuussa 2020 sääntömääräisten asioiden merkeissä. 
Yhdistyksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2021–22 valittiin uudelleen Pirjo Haapala. Varsinaiseksi 
toiminnantarkastajaksi valittiin Seija Aho ja varalle Irene Loisko. Vuoden 2021 toimintasuunnitelma ja 
talousarvio noudattavat samaa linjaa kuin aiemmatkin. Kokouksessa kerättiin toiveita opiston opinto-
ohjelmaan ja niitä oli saatu jo ennakkoon runsaasti. Toiveet ja terveiset välitettiin opiston rehtorille ja 
tiimivastaaville.

Johtokunnassa toimivat vuonna 2021 seuraavat henkilöt:

puheenjohtaja: Pirjo Haapala
varsinaiset jäsenet: Anneli Aalto, Liisa Bäckman, Marjo Heinonen, Seija Luoto ja Reijo Nurmela
varajäsenet: Markku Luoto ja Elisa Villa

Opistolaisyhdistyksen toimintaohjelma on saatavilla opistotalossa Kaskenkadulla. Lisäksi se on nähtävillä 
opiston nettisivuilla.

Mikäli haluat lisätietoja toiminnastamme, ota yhteys Pirjo Haapalaan (sähköposti: phkirjasto(at)gmail.com 
tai tekstiviesti puh. 044 5651167).
Seuraa myös opiston ilmoitustauluja ja ala-aulassa olevaa info-TV:tä. Opiston nettisivuilla on linkki yhdistyksen 
tietoihin: http://www.turuntyovaenopisto.fi/opistoinfo/opistolaisyhdistys  

Jäsenyysasioita ja Tiedokas –lehteä varten opistolaisyhdistyksellä on sähköpostiosoitteet:
tto.jasenasiat (at) gmail.com  ja tiedokas (at) gmail.com

Seija Luoto
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Puheenjohtajan palsta

Teija Veijolalta kirja

Ulkoilu, siitä oli monen vuosi 2020 tehty. itse 
en niinkään paljon kävele, vaan pyöräilen. 
Enkä ole ikinä kokenut tätä: pyöräilin 10–15 

km niin vuoden 2020 viimeisenä päivänä kuin vuoden 
2021 ensimmäisenä. Okran värinen huivi vain heilui 
tuulessa, kun suhistelin. Reippaan polkemisen mah-
dollistavat hyvät fillarireitit. Uusin nautinto on ajaa 
Uudenmaantien pyöräkaistaa, johon tehtiin parannus 
useassakin kohtaa. Enää ei tarvitse koukata pirikelloa 
rimputtaen alikulkutunnelin risteyksen kautta vaan 
jatkaa suoraan.

Nautinnollista havaita miten eri vuodenajat paljasta-
vat ympäristöä eri tavalla. Kun ajelin Ojarannantiellä 
Vuoksenniskan rautatehtaan työntekijöiden ja esi-
miesten asunnoiksi rakennetun kerrostalon ohi, ihan 
hätkähdin kuinka lähellä ”keskustaa” se on. Lehdettö-
mien puiden takaa siinsivät tutut Simonpuiston mai-
nospylväät. Bryggmanin suunnittelema kerrostalo on 
siis ihan kivenheiton päässä keskustasta. Simonpuis-
tohan on jo liki keskustaa – ainakin sillä logiikalla, 
että kun tienoo tulee tutuksi, etäisyydet lyhenevät. 
Historian havinaa koin, kun kaartelin Suikkilassa, 
ystävyyskaupunkien mukaan nimettyjen puistojen ja 

katujen maailmassa.

Kun vehreys lakastuu, kukkii tien piennar mitä ih-
meellisiä asioita, on muovikanisteria ja rauta-aidan 
pilareita. Kai sekin pilari oli teollisuusalueen aidasta, 
eikä mikään historiallinen aita… Mutta mieleni lii-
ti paikkoihin, joissa kesän aikana retkeilimme. esim. 
vankila-aita Katanpäässä. Mietin miten tärkeää on 
että säilytämme historiaa, konkreettisia asioita, tava-
roita jotka kertovat menneestä. On ihan eri asia py-
sähtyä todellisen rauta-aidan ääreen kuin kuvitella se 
siihen.

Toivottavasti nyt alkaneena vuonna saamme jättää 
kasvomaskin historianmuseoon ja vain muistella 
vuotta, joka muutti niin paljon lainsäädännöstä hen-
kilökohtaisiin vapaisiin va-
lintoihin.

Terveellistä kevättä suloi-
sessa Suomessamme jokai-
selle säädylle!

Pirjo Haapala

Jos olet kiinnostunut Turun historiasta tai tummista elämänkohtaloista, 
lue Teija Veijolan esikoisromaani Ei sellaista voi menettää. Veijolan kieli 
on harvinaisen kaunista ja omintakeista. Päähenkilö Johanin tarina kos-

kettaa ja jää mieleen samalla, kun 1900-luvun alun Turku piirtyy esiin elävä-
nä kylpylaitoksineen ja toreineen.

Johan ei saa oikein tartuttua mihinkään, vaan ajelehtii elämässään kuin ajo-
puu Aurajoessa. Lukija saattaa välillä turhautuakin Johaniin, mutta sitten tari-
na imaisee taas mukaansa. Ymmärrys siihen, että Johan tekee ehkä parhaansa 
omista kehnoista lähtökohdistaan käsin, kasvaa vähitellen. Valoa synkälle 
taipaleelle tuovat taitavasti kuvattu musiikki ja rakkaus, ristiriitainen sekä 
säröinen ehkä, mutta rakkaus kuitenkin.

”Mikä tässä teoksessa on tärkein ajatus?” kanttori kysyy.

 ”Lohtu.” Johan nostaa päätään.

Thua Aalto

Vuosi sitten, kun aloittelimme innolla kevät-
lukukautta 2020, emme arvanneet millainen 
tulevasta vuodesta oli tulossa. Tammikuu 

pyörähti käyntiin tutulla tavalla, kurssit alkoivat nor-
maalisti ja iloinen puheen sorina täytti opiston käytä-
vät. Hiihtolomallekin lähdettiin vielä tietämättöminä 
siitä, että kohta korona löytäisi tiensä myös Suomeen 
ja Turkuun ja tulisi sulkemaan koko opiston.

Maaliskuun puolen välin tienoilla uutiset koronan no-
peasta leviämisestä Turkuun tavoitti jo kaikki. Opis-
tolla kävi päivittäin yli tuhat opiskelijaa ja riski koro-
nan leviämisestä oli konkreettinen. Niinpä sivistystoi-
men johtaja Timo Jalosen kanssa käydyn keskustelun 
jälkeen, päätettiin opisto sulkea kahdeksi viikoksi ja 
jatkaa opetusta, oletuksena oli, että koronatilanne rau-
hoittuu tällä välin. Toisin kävi.

Korona levisi Turussa nopeasti ja jo viikon päästä 
opiston sulusta oli selvää, että lähiopetusta ei enää 
jatketa koko keväänä. Ne ryhmät, joiden oppilailla oli 
valmius siirtyä etäopetukseen, jatkoivat kurssit etänä 
loppuun, mutta muut kurssit jouduttiin keskeyttä-
mään. Onneksi suurimmalla osalla kursseista oli jäl-
jellä enää 1–2 opetuskertaa.

Kesän aikana koronatilanne aaltoili läpi Suomen, eikä 
korona näyttänyt merkkiäkään kuihtumisesta, vaan 
uutisissa ennustettiin tilanteen jatkuvan ja toisen ko-
rona-aallon saapumista syksyksi.

Elokuussa opiston tuli toteuttaa annetut koronaturva-
toimet ja tiedotettava kaikkia niin opettajia, kuin op-
pilaitakin, turvatoimista joita jokaisen tuli noudattaa. 
Opistolle tilattiin satoja litroja käsien desinfiointiai-
netta, jokaiselle käytävälle ja ulko-ovelle. Sisälle ei 
saanut tulla ilman käsien desinfiointia tai käsien pe-
sua. Lisäksi kaikkien tuli noudattaa metrin turvaväliä 
toisiinsa, niin käytävillä, kuin opetustilanteissakin.

Kaikki opetustilat arvioitiin ryhmäkokojen osalta ja 
katsottiin, että turvavälit saadaan toteutettua. Lähes 
kaikkien kurssien ryhmäkoko puolitettiin.

Lisäsiivouksesta sovittiin, se sisälsi tehostetun oven 
kahvojen, hissin nappuloiden ym. desinfioinnin usei-
ta kertoja päivässä. Alkusyksystä maskeja ei vielä 
käytetty, mutta syksyn edetessä maskin käyttö tuli 
pakolliseksi henkilökunnalle ja oli hyvin suotavaa 

myös kaikille oppilaille. Maskisuositus levisi samaan 
aikaan myös kaikkiin julkisiin tiloihin, kauppoihin 
ja kohtaamisiin, joten opistollakin siirryttiin maskin 
käyttöön melko sujuvasti. Oppilaat käyttivät maskia 
tunnollisesti ja syksystä selvittiinkin ilman koronatar-
tuntoja. Vain yhdessä opetusryhmässä oli mahdolli-
nen altistuminen, joka ei kuitenkaan johtanut jatko-
tartuntoihin.

Koko syksyn ilmassa leijui opiston sulkemisen uhka, 
mutta kuin ihmeen kaupalla saimme pidettyä opis-
ton auki ja opetuksen vietyä loppuun. Joulukuun al-
kupuolella korona yltyi Turussa jälleen niin pahaksi, 
että opisto suljettiin, mutta tällöin suurin osa kursseis-
ta oli jo päättynyt. 

Ikävä kyllä, koronatilanne ei rauhoittunut joululoman, 
eikä tammikuun aikana, joten kevätlukukauden alkua 
myöhäistettiin. Lähiopetukseen ei päästy edes hel-
mikuun alussa, kuten aluksi suunnitelmissa oli, vaan 
aloitus siirtyi maaliskuulle. Tätä kirjoittaessani, ei ole 
vielä varmaa, milloin opisto saa aloittaa opetuksen. 
Kaupunki elää ja tekee päätökset viikko kerrallaan, 
koronatilannetta seuraten. Onnistuuko lähiopetuksen 
aloitus maaliskuussa, jää nähtäväksi.

Sanna Orusmaa

rehtori

Koronavuosi opistolla

Kuva Teija Veijola

Teija Veijola on kirjoittanut 
Tiedokkaaseenkin. Kuva 
Reijo Nurmela
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Schjerfbeck pohti elokuvassa Helene, ettei 
taitelija teosta tehdessään mieti miten tämä 
selitetään. Hyvä niin! Mitä siitäkin tulisi, 
jos miettisi! Mutta kyllä vaan niin kymme-

net kerrat olemme ryhmän kanssa allekirjoittaneet 
mahdin, jolloin näyttelyvalmis teos selitetään. Totta 
kai jokaisella saa olla oma kokemus, selitys, ajatus… 
yhtä oikeita kaikki. Mutta on myös avartavaa kuulla 
mitä taitelija teosta tehdessään on mietiskellyt – jos 
on mietiskellyt. Välttämättä tekijä ei edes tiedosta 
mistä teos kumpuaa, mutta kaiketi varmaa, ettei yk-
sinomaan naapurin sielunmaailmasta.

Koimme vuoden 2020 ensimmäisen opastuksen WA-
Missa, näyttely ”Milloin on nyt?”, oppaana Eveliina 
Tammi. Milloin on nyt – oiva kysymys. Nytkö vai 
N-Y-T…Y:tä kirjoittaessa N oli historiaa, T tulevaa. 
Koko ajan uusi Nyt…

Kerta kaikkiaan loistava työ oli teos nimeltään Li-
vestream (2019). Sen on tehnyt Pekko Vasantola. Ni-
mensä mukaisesti teos TV ruudussa tapahtui juuri sil-
lä hetkellä. Eveliina Tammi kertoi: ” Teoksessa tieto-
koneohjelma etsii netistä vapaasti katsottavissa olevia 
web-kameroita eri puolilta maailmaa ja tekoäly etsii 
videokuvista ihmishahmoja. Kameroiden kuvavirtaa 

nähdään reaaliaikaisesti eikä se tallennu mihinkään. 
Teos saattaa herättää kysymyksiä ja eettisiä pohdin-
toja. Taiteilija haastatteli teoksen tiimoilta lakiasian-
tuntijoita ja kaikki teoksessa mukana olevat kamerat 
ovat julkisiksi luokiteltavissa tiloissa. Vasantolan teos 
saa kenties pohtimaan nykymaailmaamme: olemme 
koko ajan tavalla tai toisella katseen alla emmekä voi 
koskaan tietää, milloin meitä kuvataan”. Mietin että 
monikohan mahtaa edes ajatella pystyykö joku koo-
daaja näkemään kotiinsa, esim. tietokoneen kameran 
etsimen kautta. 

Eveliinan sanat saivat syvyyttä katsomiseen. Olen 
aika varma, että ilman Eveliinaa en olisi saavuttanut 
tätä filosofista aspektia.

Näyttelytöiden esillepano on nykyään mielikuvitusri-
kasta. Eräs nurkka ja sitä ympäröivät seinät oli maa-
lattu mustaksi. N. 2,5 m korkeudella oli tiimalasi, jon-
ka hiekka oli pysähtynyt. Teos oli Kaisaleena Halisen 
”Laatuaika” (2006).

Jenni Eskola työllään MO(NU)MENT (2012) herätti 
pohtimaan, miten käytät tämän hetken, onko kyseessä 
vain tämä hetki (MOMENT) nyt (NU) vai jääkö siitä 
muisto (MONUMENT).

Ajan käsitettä tarkkailtiin myös kahden videokuva 
välissä. ”Teoksen on tehnyt Daniel Crooks ja se on 
nimeltään Phantom Ride (2015). Teoksessa on kaksi 
kangasta, molemmat kankaat kuuluvat samaan teok-
seen eli kyseessä on yksi kaksiosainen teos. Crooksin 
teoksessa voisi ajatella korostuvan ajan kerrokselli-
suus: näemme siinä koko ajan kaikki menneisyydet, 
mistä olemme tulossa ja toisaalta kaikki tulevaisuu-
det, minne olemme matkalla. Voimme ajatella, että 
kaikki ajanjaksot, menneisyys, nykyisyys ja tulevai-
suus, ovat siis samaan aikaan olemassa” kertoi Eve-
liina.

Seistessä videokuvien välisessä tilassa koki samalla 
länsimaisen lineaarisen aikakäsityksen; nykyisyys ja 
tulevaisuus, kuin myös syklisen ajan: kuvien kulussa 
oli rytmi, toisto… Tuleva toistui syklisenä. Itse koin 
myös vahvasti kiireettömyyden. Olisin voinut jäädä 
siihen seisomaan ja kokemaan, ajantaju hävinneenä 
(Episodinen aikakäsitys) – Kiitos Eveliinan hahmot-
tui uusia aikakäsityksiä.

Eveliinan opastus oli mielenkiintoista, selkeäsanaista 
ja kuuluvaa. Hän osasi hienosti odottaa, että ryhmä 
ehti kokea kuvia ensin omassa rauhassa ja kertoi vas-
ta sen jälkeen omia ajatuksiaan. Vai saatko osviittaa 
ajatelmiisi myös taiteilijoilta?

- Meille oppaille pidetään aina uuden näyttelyn avau-
tuessa opaskoulutus, jossa näyttelyn kuraattori kertoo 
teoksista ja näyttelyn teemoista. Usein paikalla on 
myös näyttelyn taiteilijoita. Mielestäni onkin erityi-
sen kiinnostavaa kuulla itse taiteilijalta teoksen taus-
toista.

Minkälainen koulutus taidenäyttely oppailla on?

- Usein taidemuseon oppaat ovat suorittaneet taide- ja 
kulttuurialan opintoja. Esimerkiksi me WAMin op-
paat olemme kaikki opiskelleet taidehistoriaa ja sen 
myötä päätyneet opastushommiin museoon. Opasta-
minen on todella antoisaa työtä. Siinä pääsee paitsi 
jakamaan tietoa myös todistamaan museokävijöiden 
ensireaktioita teosten äärellä, kuulemaan heidän tul-
kintojaan aivan tuoreeltaan ja pohtimaan yhdessä te-
osten merkityksiä.

Pirjo Haapala teksti ja kuva

Wäinö Aaltosen museo
Milloin on nyt?

UUSI PALSTA TIEDOKKAASEEN

Tiedokkaan tässä numerossa alkaa uusi palsta, jonka työnimenä on ’aarteitani opistolta’.
Mikäli sinulla on työ, jonka olet valmistanut opistossa tai joka muuten liittyy opistomaailmaan, ole 
ystävällinen ja jaa muistosi kanssamme. Lähetä kirjoittamasi teksti ja kuva osoitteeseen:
tiedokas (at) gmail.com

Wäinö Aaltosen museo, Pekko Vesantolan teos Memorial (Googlen kysytyimmät kysymykset) (2019). Kuten teoksen 
nimi paljastaa, siinä on esillä hakukone Googlen kysytyimpiä kysymyksiä, jotka on laserilla kaiverrettu graniittiin.

- Olin aiemmin kiertänyt näyttelyn yksin, käsitys oli aika 
mitäänsanomaton. Opastetun kierroksen jälkeen käsitykseni oli täysin 
muuttunut! Ts. aina pitäisi osallistua myös opastetulle kierrokselle, 

Anne-Maj Sundström
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Olemme tottuneet myyttiin, 
että taiteilija saavuttaa suurta 
suosiotaan vasta kuoleman-

sa jälkeen. Vierasta on, että taitelija 
ei edes tiedä olevansa taitelija. Näin 
kävi lastenhoitaja Vivian Maierille. 
Hän kuvasi ja kuvasi ja hänet muiste-
taan henkilönä, jolla oli aina kamera 
vyötäisillään, Rolleiflex, joka mah-
dollisti kuvan ottamisen lähes huo-
maamatta. Hän ei juuri edes vedosta-
nut otoksiaan. Hän kuoli 83-vuotiaa-
na (2009) ja sen jälkeen alkoi tapah-
tua. Amatöörihistorioitsija John Ma-
loof löysi romuhuutokaupasta suuren 
negatiivilaatikon, innostui sisällöstä 
ja alkoi tutkimaan, kuka on kuvien 
takana. Tutkimusmatka johdatti löy-
tämään uusia laatikoita ja tavaroita, 
mm. 100 000 negatiivia, kaitafilmejä. 
Liekö osasi Vivian eläessään uumoil-
la minkälaisen suosion hänen ottamat 
kuvat saavat, että niitä ihastellaan 
ympäri maailmaa…

Tämän tuntemattoman katuvaloku-
vaajan leikkisyys tarttui. Tutkimme 
mitä hopeinen lasipinta (peili) kätkee 
sisälleen – Suomen Valokuvamuse-
on näyttelyn nimen mukaan (Vivian 
Meier: Omakuva ja sen varjo) varjo-
jakaan unohtamatta.

Teksti Pirjo Haapala

Innostuneena Suomen valokuvataiteen näyttelyssä 
Vivian Maier: Omakuva ja sen varjo

Rehtorien kuvagalleria 
henkii opiston historiaa

Usko Puustinen –salin sisäänmenon vasem-
malta puolelta löytyy kuvagalleria, joka on 
modernilla otteella tehty kunnianosoitus 

opiston rehtoreille aina ensimmäisestä nykyiseen.

Näin teoksen synnystä kertoo sen tekijä, opiston ku-
vataideaineiden opettaja Sinikka Mäki-Lertola:

”Rehtorien kuvat  on ollut pitkällinen prosessi, joka 
alkoi jo Arto Kaarman ollessa rehtorina. Hänen aloit-
teestaan rehtorin huoneeseen tehtiin rivi rehtorien ku-
vista arvokkaissa soikionmuotoisissa kehyksissä.

Syksyllä 2019 minulta peruuntui yksi lyhytkurssi ja 
sovimme nykyisen rehtorin Sanna Orusmaan kanssa, 
että teen korvaukseksi suunnitelman rehtorien kuvista 
vähän rennommalla otteella. Tehtävä ei ollut helppo, 
sillä kuvilla on tietty sisäänrakennettu sanoma ja ta-
pana on, että kuvat ovat yleensä rivissä, jotta kaikki 
henkilöt ovat tasa-arvoisesti esitettyinä. 

Kun uskalsin ajatella kuvia ikäänkuin taideteoksen 
osina, vapauduin vanhoista rasitteista. Skannasin 
kuvat ja aloin pelata peliä. Ajattelin, että lähden te-
kemään Andy Warhol -henkistä kokonaisuutta. Luin 
opiston 100-vuotishistoriikista rehtorien kausista ja 
edesottamuksista. Löysin heidät ”tyyppeinä”, jotka 
kukin toivat jotain uutta opiston toimintaan. Siitä kek-

sin idean, että annan jokaiselle oman värin kasvojen 
etupuolelle, ja sama väri siirtyy seuraavan rehtorin 
niskan taakse vähän kulahtaneena tai muuntuneena.  
Toin esiin aikauteen liittyvän värin, esimerkiksi Seve-
ri Nuormaa oli kovin isänmaallinen ja sivisti tiukalla 
otteella, siis sininen. Tähän väripeliin toin mukaan 
myös mielessäni olevan rehtorin persoonaan liittyvän 
värin. Vain kaksi vuotta kansalaissodan aikana rehto-
rina toimineen J.A. Kemiläisen kuvassa käytin rus-
keanpunaista väriä kuvaamaan veristä aikaa sekä toi-
saalta hiukan liian kepeätä rehtoria, joka järjesti usein 
oppilaskunnalle juhlia.  Näin tämä peli-idea jatkuu 
läpi työn. Toki poikkeuksena on Arto Kaarma, sillä 
hän oli ehdottomasti nelikenttämies. Itse olen tehnyt 
töitä neljän rehtorin alaisena opistossa.

Kuvien laatu hankaloitti työtä, koska alkuaikojen ku-
vat olivat studiokuvia.  Puolihimmeä alumiinikompo-
siitti materiaalina tuo kuvat nykypäivään. Ne ovat siis 
käsiteltyjä digikuvia alumiinille painettuina.

Teos sopii mielestäni hyvin ympäristöönsä, ja värit 
vain voimistavat toisiaan. Aikaa kuvien käsittelyyn 
kului yli sata tuntia. Olin jännittynyt kuvien vastaan-
otosta, mutta yllätyin kovasti hyvästä palautteesta.” 
 
Kiitos, Sinikka! Tämä upea teos kertaa hienosti opis-
ton historiaa taiteen keinoin aina siitä hetkestä, kun 
opetus Turun suomalaisessa työväenopistossa aloitet-
tiin 17. päivänä helmikuuta 1908 Kristillisen Raittius-
seuran omistamassa rakennuksessa osoitteessa Puu-
tarhakatu 8.

Marianne Klemelä teksti, Pirjo Haapala kuva

Kuva Pirjo Haapala. Kuva Pirkko Väänänen. Eeva Salejärvi ja Terttu Mäkinen. 
Kuva Pirjo Haapala

Siv Lindqvist ja Hanna Sinivaara, 
kuva Sirkka Lahtinen.

Hanna 
Sinivaara.  
Kuva Sirkka 
Lahtinen.

Siv Lindqvist. 
Kuva Sirkka 
Lahtinen.

Kuva Kirsi Tauru. ”Varjoja 
peilissä”. 
Kuva Merja 
Anteroinen

Kuvan rehtorit ja toimikaudet:

Ylärivi vas. Antti Airamo 1972–92, Arto Kaarma 1992– 
2004, Ilkka Virta 2004–2014, Sanna Orusmaa 2014-  
Keskirivi vas. Väinö Ikonen 1921–48, Urho Verho 
1948–63, Usko Puustinen 1963–72 
Alarivi vas.Väinö Juusela 1908–09, Severi Nuormaa 
1909–19, J.A. Kemiläinen 1919–21
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Marianne Klemelä teksti 
Reijo Nurmela kuva

Monikulttuurinen opetus on osa työväeno-
piston kurssitoimintaa. Se on vuorovaiku-
tuksellinen prosessi, joka rikastaa ihmisten 

kulttuurikompetenssia, kehittää yhteisymmärrystä 
sekä vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta. Opisto 
tekee jatkuvaa yhteistyötä Turun kaupungin maahan-
muuttajapalveluiden sekä eri koulutusorganisaatioi-
den ja kulttuuritahojen kanssa.

Projektit

Keväällä alkaa uusi nuorisotakuukoulutuksen toimin-
takausi. Tämä KOKO-hanke on kotouttavan koulu-
tuksen hanke, joka on tarkoitettu heikossa opiskelu- 
tai työmarkkinatilanteessa oleville alle 30-vuotiaille 
maahanmuuttajanuorille, joilla ei ole Suomessa suo-
ritettua toisen asteen koulutusta. Pääpaino on suomen 
kielen opiskelussa. Pyrkimyksenä on parantaa osal-

listujien valmiuksia siirtyä häntä varten profiloituun 
koulutukseen tai toisen asteen koulutukseen.

Vuonna 2019 aloitimme yhteistyön Turun yliopiston 
ja Turun taidemuseon kanssa LALI-hankkeella ja ai-
omme jatkaa tätä yhteistyötä myös vuonna 2021. Pro-
jekti sisältää kielen sekä luku- ja kirjoitustaidon ope-
tuksen taiteen avulla (Language and literacy learning 
through art – LALI). Projekti on osa kulttuuriopetus-
ta, johon liittyy museossa ja luokkahuoneissa suori-
tettavia tehtäviä. Pandemian takia projektiformaatin 
toteutukseen tulee muutoksia etäopetuksen ja muse-
oiden virtuaalikäyntien lisääntymisen muodossa.

Tänä vuonna pyrimme myös Turun yliopiston kanssa 
hyödyntämään suomen kielen opettajien harjoittelu-
jakson yhteydessä tapahtuvaa kotoutumiskoulutusta.

Kansainvälinen ja kotimainen yh-
teistyö

Opisto on hakenut, ideoinut ja koor-
dinoinut useita monikulttuurisia ja 
kansainvälisiä projekteja. Aloitettua-
ni v. 2006 työväenopistossa projek-
tikoordinaattorina ja tämän jälkeen 
koulutussuunnittelijana olemme osal-
listuneet merkittäviin kansainvälisiin 
projekteihin ja saaneet projektitoi-
minnastamme kiitettävää palautetta 
kansainvälisellä ja kotimaisella ta-
solla, kertoo Elena Levantovskaja. 
Olemme saaneet kunniakirjat Turun 
kaupungilta, Kansainvälisen liikku-
vuuden ja yhteistyön keskus CIMO:l-
ta, EU:n koulutuksen ja kulttuurin 
pääosastolta, Venäjän kulttuurimi-
nisteriöltä sekä Varsinais-Suomen 
SPR:n osastolta.

Kansainvälisen projektityön tarkoi-
tuksena on ollut kulttuuri- ja opettaja-
henkilöstön vaihdon rinnalla edistää 
maahanmuuttajakoulutuksen toimin-
taa ja vaihtaa hyviä käytäntöjä kuten 
popularisoida suomalaista vapaan 
sivistystyön järjestelmää ja saada ul-
komaalaisilta kollegoiltamme tietoja 
monikulttuurisen opetuksen järjes-
tämisestä eri maissa. Tällä hetkellä 
kansainvälinen yhteistyö ei ole niin 
vilkasta kuin ennen, pandemiankin 
takia.

Vapaan sivistystyön seutuyhteistyö 
kehittyy jatkuvasti. Kuulumme varsi-

naissuomalaiseen ILO OPPIA! -opisto-
verkostoon. Verkosto edistää alueellista 
opistotoimintaa ja järjestää opettajille 
sekä toimistohenkilökunnalle koulutuk-
sia ja infotilaisuuksia.

Venäjän valtionmuseon virtuaalinen 
etäpiste

Virtuaaliosasto perustettiin v. 2009 
tarkoituksena maidemme kulttuuri-
vaihdon kehittäminen. Tänä aikana on 
järjestetty luentoja, seminaareja, kult-
tuurifoorumeja, konsertteja, taidenäyt-
telyitä ja oppikursseja tekemällä laajaa 
yhteistyötä suomalaisten ja venäläisten 
kulttuuritahojen kanssa. Työväenopis-
ton virtuaalimuseo on koordinoinut 
suomalais-venäläisen museoprojektin, 
jonka tuotteena on mm. virtuaalinäyt-
tely Turussakin työskennelleestä ja hy-
vin tunnetusta suomalais-venäläisestä 
taiteilijasta Wladimir Swertschkoffista. 
Näyttely on edelleen Venäjän valtion-
museon nettisivuilla ja se kuuluu muse-
on mediateekkiin.

Aktiviteetti on vaatinut paljon energiaa 
ja työtä ja on ollut pitkälti riippuvainen 
henkilökohtaisista voimavaroistani ja 
vapaa-ajastani, kertoo Elena. Toimin-
ta ja raportointi on toteutettu museon 
ohjenuorien mukaan, mikä on lisännyt 
byrokratiaa. Kymmenvuotinen sopimus 
on päättynyt, mutta jatkamme edelleen 
venäläisen taiteen ja kulttuurin kursseja 
sekä ylläpidämme ja kehitämme mai-
demme välistä kulttuuriverkostoa.

Monikulttuurinen opetus Elena Levantovskaja

Luuppi pähkinänkuoressa

- LUUPPI perustetaan v. 2010 
tarjoamaan monikulttuurisia opintoja 
maahanmuuttajille

- KOTO-kotouttavaa koulutusta ja 
aktivoivaa toimintaa maahanmuuttaja-
naisille yhteistyössä Ulkomaalaistoimiston 
kanssa vuodesta 2009. Mukana myös 
Turun Varhaiskasvatus vastuu-alueena 
asiakkaiden alle  3 v lasten hoito

- KOKO-nuorisotakuukoulutusta 
maahanmuuttajanuorille vuodesta 2013

- vuosittain yli 50 suomen kielen kurssia 
(taitotasot A0-C1) 

- harrastekursseja, netti-ilmoittautuminen 
Monikulttuurinen opetus  (myös 
kantaväestöön kuuluvat)

- vapaan sivistystyön opetusta (oma  
kaupunki tutuksi, kunnallinen / 
valtakunnallinen päätöksenteko, 
suomalainen kulttuuri)

- Turun suomenkielisen työväenopiston 
kotoutumiskoulutuksen toimintamalli 
huomioitiin v. 2017 laadittaessa 
maahanmuuttajille suunnattua vapaan 
sivistystyön koulutusmallia (artikkeli  
Opettaja-lehdessä 2017)

- Suomen Punaisen Ristin 
Ennakkoluulottomuuden edelläkävijä –
palkinto

Maahanmuuttajaopiskelijat ovat luonteva osa 
koko opiskelijakuntaa. Opiston miljöö vaikuttaa 
positiivisesti maahanmuuttajien integrointiin 
suomalaiseen yhteiskuntaan.
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Edvina Walsténia haastatteli Marianne Klemelä, 
kuvat Reijo Nurmela 

Oodi elämälle

Miten Edvina Walsténista tuli Lady 
Winkheart, burleskin lähettiläs?

Historiani burleskin parissa alkoi 
2008–09, jolloin kuulin ensimmäistä kertaa tästä 
taidemuodosta. Kun näin mainoksen Turun ensim-
mäisistä burleski-iltamista, jotka järjestettiin tammi-
kuussa 2010 Kiki Hawaijin toimesta, niihin oli pääs-
tävä mukaan. Kyseinen ilta muutti pysyvästi elämäni 
suuntaa. Samana keväänä vierailin Kikin järjestämäs-
sä kuukausittaisessa burleskikerhossa ja pääsin laval-
le toukokuussa samana vuonna pick-upin eli lava-as-
sistentin roolissa. Lokakuussa esiinnyin ensi kertaa 
omalla sooloesityksellä, ja ensimmäisen burleskituo-
tannon suunnittelu alkoi joulukuussa. Oma - Varsi-
nais-Suomen ainoa - burleskistudio Studio Winkheart 
avattiin syyskuussa 2016. Tuotantoja burleskin saral-
la on takanani 21.

Jokainen on varmaan jossain yhteydessä kuullut 
burleskista, mutta voitko avata tarkemmin, mitä se 
on.

Burleski on taide- ja lavaviihteen muoto. Se ei ole 
tanssin muoto tai pelkkää tanssia, vaikka saattaa 
useimmiten olla tanssillista. Esitykset voivat koostua 
monesta eri osa-alueesta, mutta burleskiesitys ilman 
tanssia on myös normaalia. Toiset kokevat burleskin 
lähinnä hauskana liikuntana, toisille se lähentelee 
elämäntapaa. Burleskin kautta saattaa helposti myös 
huomata keräävänsä lisää rohkeutta, itsevarmuutta 
ja aikaa itselleen. Burleski on kokonaisvaltaisempaa 
kuin pelkkä tapa liikkua. Burleskissa kiusoitellaan, 
parodioidaan, saatetaan tanssia, riisutaan useimmiten 
vaatteita muttei paljasteta kaikkea, keimaillaan pilke 
silmäkulmassa lavalla ja isketään elämälle silmää. Ta-
poja toteuttaa taidemuotoa on useita.

Mikä on burleskin historia ja löytyykö siitä eri muo-
toja?

Burleskin historia on moninainen.  Sillä on juuria use-
assa maassa ja usealta eri aikakaudelta. Mukaan mah-
tuu vivahteita stand-upista, esityksiä, joissa ei riisuttu 
lainkaan tai kohahdutettiin pelkän nilkan esittelyllä. 
Jokaisella maalla, joka on ollut mukana luomassa 
burleskin historiaa, on oma polkunsa taidemuodon 
kehittymisessä sellaiseksi, millaisena se nykyään 
tunnetaan. Burleski voidaan jakaa neoburleskiin - uu-

dempaan aaltoon - sekä klassiseen burleskiin. Lisää 
spesifimpejä alalajejakin löytyy kuten esimerkiksi 
nerdlesque, jossa esityksiin liittyy olennaisena osana 
jokin sci-fi-, sarjakuva-, popkulttuuri- tms. vivahde 
tai aihe.

Kun tulee burleskitunnille, mitä on odotettavissa?

Riippuu täysin, kenen tunneilla ja missä käy. Suomes-
ta ei löydy liittoa tai järjestöä, joka tarjoaisi suunta-
viivat taidemuodon opettamiseen. Olen itse luonut 
omat opetusmetodini sekä koreografiat. Työväeno-
piston kurssini ovat olleet yksinkertaistetumpia kuin 
varsinainen kurssitoimintani. Opiston tunneilla on 
tehty yksinkertaisia harjoitteita kehon liikuttamiseen 
burleskin perusolemuksen ymmärtämiseksi.  Lisäksi 
on tehty muutamia koreografioita.  Burleskitunti har-
vemmin sisältää mitään alastomuuteen liittyvääkään, 
se ei ole tärkeää taidemuotoon tutustumisessa. Varsi-
naiset studiotuntini ovat hitusen haastavampia ja me-
nevät syvemmälle taidemuotoon. Työpajat ja inten-
siivikurssi ovat asia erikseen, kuten myös esiintyvät 
ryhmät. Itse pyrin luomaan turvallisen ilmapiirin olla 
oma itsensä, opetella uusia tapoja liikuttaa kehoa ja 
kannustaa omaa itseään. Vaatetuksella ei ole mitään 
väliä, kunhan vaatteissa on mukava liikkua. Ja tun-

neilla nauru on pulpahdellut pintaan useastikin.

Paljonko Turussa on burleskin harrastajia ja miten 
uudet potentiaaliset harrastajat löytäisivät helposti 
lajin pariin?

Viikkoryhmät ja työpajat ovat olleet oivallinen tapa 
päästä mukaan burleskin maailmaan. Nyt kun oman 
studioni, Studio Winkheartin taival päättyi joulukuus-
sa 2020, Turussa ei valitettavasti tällä hetkellä ole 
paikkaa, jossa burleskia opetetaan. Työväenopistol-
la vetämäni kurssit ovat olleet matalan kynnyksen 
tapoja päästä tutustumaan burleskin maailmaan am-
mattilaisen opastuksella. Suosittelen käymään mah-
dollisimman monessa burleski-illassa, jonka jälkeen 
kannattaa etsiä alan opetusta, mieluusti laadukasta. 
Aktiivisia burleskin harrastajia lienee tällä hetkellä 
Turussa parisen kymmentä.

Burleski on hyvin visuaalinen laji. Miten ja mistä 
parhaiten löytää asuja ja muuta tarpeistoa?

Kirpputorit ovat ykköspaikkoja löytöjen tekemiseen. 
Suosittelen koluamaan teatteri-ja oopperakirpputore-
ja sekä olemaan luova asuvalinnoissa. Naamiaisasu-
tason valinta ei ole se parhain, mielummin itse teh-

tyä, vaikkei se olisikaan ompelulaadullisesti huippua. 
Jokaisessa burleskitapahtumassa, jonka olen tuotta-
nut tai ollut mukana tuottamassa, on järjestetty myös 
kirppis, jossa esiintyjät ovat voineet myydä ylimää-
räisiä asusteitaan kanssahenkisille ihmisille. Studio 
Winkheartin tyhjennyskirpputori tarjosi mielettömän 
määrän aarteita sekä studion ajoilta että kymmenvuo-
tiselta burleskiuraltani.

Onko kaikilla burleskin harrastajilla oma taiteilija-
nimi? Onko taiteilijanimen käytöllä tarkoitus pitää 
yllä salaperäisyyttä vai onko kyse esim. roolinvaih-
dosta?

Kaikilla ei ole taiteilijanimeä. Jos käyt viikkoryhmäs-
sä, tuskin olet vielä luonut lavapersoonaa eikä sille 
ole mitään tarvettakaan. Burleskia voi harrastaa hyvin 
ilman lava- tai taiteilijanimeäkin. Joillakin kyse on 
oman itsensä erottamisesta lavahahmosta ja toiseen 
rooliin uppoutumisesta. Taiteilijaminuudella voidaan 
myös haluta suojella siviiliminää, jos esimerkiksi työ-
paikkasi tai lähipiirisi ei hyväksy burleskikytköstäsi. 
Salaperäisyys harvoin on syy taiteilijanimen ottami-
seen.

Burleski kiehtoo ja hämmentää. Mitä sanoisit kaik-
kein ennakkoluuloisimmille?

Suosittelen näkemään mahdollisimman paljon tätä 
taidemuotoa, jotta tietää, mitä kritisoi, pelkää tai mis-
tä on kiinnostunut. Burleski taidemuotona ei sovi kai-
kille. Toisia itsensä estoton rakastaminen ja erilaisten 
ihmisten estradille päästäminen saattaa suututtaa.  
Mutta sanoisin että burleski on oodia elämälle!

Olet varsinainen puuha- ja monitoiminainen.  Opis-
kelet merikapteeniksi, opetat burleskia ja järjestät 
burleskitapahtumia. Mistä kumpuaa rohkeutesi ja 
energisyytesi?

Mikä mielletään rohkeaksi ja millä mittapuulla? Ha-
luan toteuttaa visioita, niin burleskin kuin Kårenin 
Kirppistenkin saralla. Suurin osa ihmisista on kovia 
puhumaan kuinka ”olisi kivaa jos...”. Käännä sel-
lainen ajattelu teoiksi, niin turhanpäiväinen jossitte-
lu loppuu. Teen elämässäni asioita, joita itse haluan 
tehdä. Jaksaminen niiden toteuttamiseen tulee halusta 
elää kokonaisvaltaisesti eikä himmaillen. Merikap-
teeniksi opiskeleminen on yksi asioista, joita haluan 
tehdä. Oma burleskistudio oli unelma, jonka halusin 
toteuttaa ja niin myös tein. Seuraavaksi toteutetaan 
toisenlaisia unelmia. Kannattaa jäädä seuraamaan, 
mitä seuraavaksi...

Iloisia hymyjä opiston burleskitunnilla syyskaudella 2020.
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Kesäretki kaljaasilla

Kaljaasi Olga saapui kauniina ja tuulettomana 
kesäpäivänä Katanpäähän. Kyydissä oli liki 
30 hetki sitten kalakeitolla ja kahvilla ravittua 

retkeläistä. Rannalla odotti opas Jukka Grönholm. Hä-
nellä on mikrofoni, joten mahdolliset sivuäänet eivät 
haitanneet tunnin kestävää opastuskierrosta, jossa tutus-
tuimme mielenkiintoiseen linnake- ja vankilasaareen. 
Opastus alkoi vuonna 1915–17 rakennetulta mukula-
kivi-”kadulta”, Tykkitie. Sitä on hyvä kulkea vielä tänä 
päivänäkin. Etenimme kohti saaren länsiosaa ja näimme 
paljon saaren keskeisiä rakennuksia: tykkihalli, upsee-
rien talo, vesipumppu / vesitorni ja graniittinen kellari 
jossa on maakatto, entinen ruokakellari ja nykyisin ti-
lausravintola.

Katanpään niemi, Lypertön linnake on osa Pietari Suu-
ren merilinnoitusketjua (1915). Silloin saari oli lähes 
puuton. Nykyään rantakalliotkin ovat kasvillisuuden 
peitossa ja saari metsittynyt. Tykkipatterit ovat tallella – 
niihin tutustumien kuului kierrokseen.

Vuonna 1925 linnake muutettiin vartiolinnakkeeksi ja 
toimi sellaisena vuoteen 1930. Rakennukset olivat tuol-
loin lähes tyhjillään ja kieltolain aikaan vankilat alkoi-
vat täyttyä, Suomessa tarvittiin lisää vankiloita. Näh-
tiin että saaren syrjäinen sijainti ja kallioinen maaperä 
josta voi louhia nupukiviä, puolsi näkemystä, että saari 
voidaan muuttaa vankila-alueeksi. Asetus vankilan pe-
rustamisesta annettiin 10.10.1930 ja jo 20.10 saapuivat 
ensimmäiset vangit sekä muutama vanginvartija ja yksi 
vartiopäällikkö. Vankila lakkautettiin 1940. Kymmenen 
vuoden ajan vangit hakkasivat/louhivat kalliosta nupu-
kiviä kivilouhoksella. Kivet kuljetettiin saaresta proo-
muilla tai höyrylaivoilla. Kiviä käytettiin katujen pääl-
lysteinä koti- ja ulkomailla.

Osa vangeista kalasti, jopa myyntiin. Muita vankien töi-
tä olivat kokki, leipuri, siivooja, suutari, räätäli, seppä, 
metsätyöntekijä, muurari.

Pumppuhuoneen seinät on päällystetty rekisterikilvillä.  
”Eräällä käynnillään vankeinhoidon tarkastaja totesi ti-
lan olevan hyvin syttymisherkkä, olihan siellä mm. ahjo. 
Niinpä hän käynnistään laatimassa raportissa kirjasi 
mm. että tila tulee tehdä paloturvalliseksi. ” (s. 97)

Kierroksen päätteeksi tutustuimme alueella olevaan 
taidenäyttelyyn ja osa kävi jopa uimassa. Paluumatkal-
la nostimme Olgan kaikki purjeet ja saimme tuta mitä 

on purjehtia pläkällä. Etenimme löntystelyvauhtia. 
Ohittamamme merimerkki ei tahtonut millään jäädä 
taaksemme. Oli pakko heittää löpökone päälle, jotta 
ehdimme Uuteenkaupunkiin, hetkeen, jolloin meitä 
Turkuun noutava bussi saapui.

Pirjo Haapala teksti ja kuvat

Teksti perustuu osittain mm. Johanna Pakolan kirjaan 
”Katanpää – linnake ja vankila”

Saaren helmi on vesitorni, pumppuhuone, pieni tornillinen 
pitsihuvila. Torni oli tila, jonne vesi pumpattiin alla olevasta 
70 m:n porakaivosta. Tornista lähti kouru, jota pitkin vesi 
johdettiin saunaan. Rakennus hahmottuu tyyliteltynä 
ääriviivapiirroksena Katanpään logossa.

Heta Ravolainen-Rinne. Yhteisnäyttely Merja Siekkisen 
(Katanpään kahvila- ja majoituspalvelu) kanssa.
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Peruutuksia mutta myös 
katse tulevaisuuteen

Vuosi sitten kirjoitin lehden puheenjohtajan 
palstalla sanat tiu tiu, 20 20. Sitä kirjoittaessa 
kävi mielessä - koskei ole mitään uutta aurin-

gon alla - ettei vain tiu tiu olisi muutakin kuin sanaleik-
ki. Olihan se, todellinen tiutiu vuodesta tulikin!

Kysymysmerkkien tulevaisuus konkretisoitui pe 
13.3.2020, johon kohtaloa uhmaten (pe 13 pv) olin 
järjestänyt teatteriretken Tampereelle. Näytös perut-
tiin. Osallistujat osasivat jo odottaa peruutusviestiäni 
ja asiaan suhtauduttiin ymmärtäväisesti, jopa helpot-
tuneena. Kiihtyvässä koronatilanteessa ei olisi ollut 
miellyttävä matkustaa.  Minun oli peruttava myös bus-
si. Pikkuisen jännitti ilmoittaa bussifirmalle peruutus 
– peruutusehdot ovat; mitä lähempänä toteutumisajan-
kohtaa peruutus tapahtuu, sitä enemmän pitää maksaa. 
Grandell Tilausajot / Jalobus vastasi, että eihän tälle 
mitään voi. He olivat koko päivän ottaneet peruutuksia 
vastaan ja peruutusten vastaanottaminen jatkui heillä 
vielä pitkään…. Siinähän sulkeutui pikkuhiljaa koko 
yhteiskunta. Koulut etäopetukseen, työpaikoille etätöi-
den tekoa. Opistokin suljettiin. Kurssit loppuivat ker-
taheitolla.

Kulttuuri- ja retkeilytoimikunta perui kaiken; konser-
tit, retket, teatterit. Museot eivät saaneet ottaa ryhmiä, 
ruokapaikat suljettiin ja pikkuhiljaa kaikki kulttuuri-
paikat sulkivat ovensa.

Loppukeväällä yhteiskunta alkoi avautumaan ja ke-
sällä 2020 kulttuuri- ja retkeilytoimikuntakin järjesti 
muutaman meriretken. Ulkona, etäisyyden ja käsien-
pesut muistaen tuntui mahdolliselta tavata ja retkeillä. 
Meriretket sattuivat mitä upeimpiin kesäsäihin, eivätkä 
kohteetkaan olleet hassummat; Katanpää, Brännskär, 
Utö ja Jurmo.

Kulttuurilaitokset joutuivat koville palauttaessaan pe-
ruutettujen tapahtuminen lippumaksuja. Kulttuuri- ja 
retkeilytoimikuntakin palautti usean tapahtuman sum-
mia. Osasta (teatteri/ konsertti) palautus saapui hyvin 
pian peruutuksen jälkeen, mutta joissakin maksuja 
saatiin odottaa. Viimeisin kevään palautus saapui mar-
raskuussa! Ko. konsertti (kontratenori Franco Fagioli) 
olisi ollut lokakuussa. Liput maksettu jo alkuvuodesta 
2020. Pankkitoiminnot tulivat toimikunnalle tutuiksi, 
sillä palautuksia tehtiin liki 200 kertaa! Useat konsertit 
ja mm. kädentaidonmessut siirrettiin vuodella eteen-

päin, lunastettuja lippuja on yli 100 kpl odotta-
massa vuotta 2021.

Koronan vaikutus näkyi selvästi osallistumislu-
vuissa. Ymmärrettävää ja hyvä, sillä teatterit ja 
konserttisalit saattoivat syksyllä 2020 päästää si-
sään vain n. 1/3 kapasiteetistä. Penkkeihin tuli ru-
setteja merkiksi: Älä istu tähän. Opiston luentosa-
leissakin oli ”teipitettyjä” penkkirivejä. Opimme 
luontevasti istumaan vähintään yksi tyhjä paikka 
välissä, edessä ja takana. Ja käyttämään kasvomas-
keja. Syksyllä kasvomaskeja suositeltiin julkisissa 
kulkuneuvoissa ja pikkuhiljaa lähes joka paikassa 
kodin ulkopuolella. Myös opiston kursseilla. 

Joulukuussa 2020 saimme uudet määräykset.  Jou-
lukuun kulttuurimenot peruttiin tai siirrettiin tule-
vaisuuteen.

Silloin pe 13.3. peruuntui reissu Tampereelle. Oli-
simme kokeneet teatterikappaleen Hitler ja Blondi. 
Seela Sella Hitlerinä (hän halusi näytellä Hitleriä). 
Olihan se nähtävä! Niinpä kulttuuri- ja retkeilytoi-
mikunta teki varauksen samaiseen kappaleeseen 
Helsinkiin, Kansallisteatteriin, syksyksi 2020. 
Osallistujalista oli loppukeväästä pitkä. Mehän 
uumoilimme että syksyllä covid-19 on mennyttä. 
Toisin kävi. Loppujen lopuksi matkaan lähti 40. 
Siltikin matkattiin kahdella bussilla. Säilyi etäi-
syydet.  ”Didrichsenin Taidemuseo Vincent Van 
Gogh – Tie taiteilijaksi sekä Espoon Emma mu-
seossa taiteilijapari Elmgreen & Dragset” retken   
osallistujamäärä putosi 75:stä 13:een! Matka olisi 
ollut taloudellisesti mahdoton toteuttaa. 13 henki-
löä 50 henkilön bussissa on liian kallista / henkilö. 
Bussiin mahtui vielä 15 henkilöä, toinen retki. He 
jatkoivat Kuusisaaresta (Didrichsenin Taidemu-
seo) Helsingin keskustaan, kohteena Amos Rex ja 
siellä näyttely Egyptin loisto.

Pirjo Haapala teksti ja kuva

Äidin Kringelnippu

Lapsuudenkodista perittyinä muistoina ja aarteina ovat raumanpit-
siliinat, joita äitini nypläsi 50-luvulta alkaen. Myöhemmin 60-lu-
vulta 70-luvun lopulle asti äitini nypläsi pitsejä myös myyntiin. 

Alussa pääasiassa pöytäliinojen reuna- ja välipitsejä, 70-luvulla enem-
män nenäliinanpitsejä. Tilaukset tulivat yhteyshenkilöltä, pitsimalli aina 
tilauksen mukaan.

Äidin harrastus alkoi 50-luvulla Rauman kansalaisopiston suosituilla 
nypläyskursseilla. Pitsimallien eli mynsterien pistely oli usein minun 
tehtäväni. Äiti toi malliarkit kurssilta, pitsimalli jäljennettiin voipape-
rille, nuppineulojen paikat merkittiin tarkasti pisteinä ja lankojen reitit 
piirtämällä pisteeltä pisteelle. Voipaperi kiinni mynsteripahviin, sen alle 
pehmikettä ja nuppineulamerkkeihin reiät.Työ oli tarkkaa, koska meillä 
oli käytössä terävä, mutta ylempää liian paksuvartinen ”pistin”. Reikien 
piti olla nuppineuloille sopivia ja kaikkien samankokoisia. Piti keskittyä 
jokaiseen pistoon, ettei pistin uponnut liian syvälle! Langan lisääminen 
nypylöille oli toinen työ, johon ”lapsityövoimaa” joskus tarvittiin.

Kokeilin itsekin nypläystä. Kuudenparinutti oli perinteinen aloitusmalli. 
Se sekä muutama ”nirkkopitsi-mallikin” onnistui, mutta homma tyssäsi 
lopulta kärsimättömyyteeni, kun mantelien teko ei millään onnistunut. 
Minusta ei tullut nyplääjää eikä käsityöihmistä muutenkaan.Sen sijaan 
innokas nyplääjä oli Ruotsissa asuvan sisareni poika, joka 11…13-vuo-
tiaana 60-luvulla vietti kesäisin pitkiä aikoja mumminsa luona Rauman 
Kortelassa. Kieliongelmista huolimatta poika oppi nypläämään ja vei yl-
peänä pitsit kotiinsa. Vähän nuorempi sisar ei lajista innostunut.

50-luvulla nypläystä pidettiin naisten lajina. Mieleen on jäänyt silloin 
pitsipiireissä vaikuttanut ”pitsi-insinööri” eli dipl.ins. John Östman. 
Hänestä tuli legendaarinen hahmo, joka valittiin 40-luvulla perustetun 
Nyplääjät ry:n puheenjohtajaksi. Siinä hän toimi v. 1977 asti. Hän laati 
pitseistä teknisiä piirroksia ja kirjoitti nypläysoppaita. Yhdistys järjesti 
kesäiset Pitsiviikot näyttelyineen v:sta 1971 alkaen. Näyttelyissä kävin 
äitini kanssa. Sain todeta, että vain mielikuvitus on rajana sille, mitä pit-
sistä voi saada aikaan!

Pitseillä oli hyvä menekki 60…70-luvuilla. Äiti oli täystyöllistetty! Lop-
puaikoina suurin menekki oli leveillä nenäliinanpitseillä (floderi ja ma-
nuela). Varsinkin joulukuussa äiti nypläsi yötä myöten, kuunnellen ra-
dion ”joululahjavalvojaiset”- yö-ohjelmaa.Itselleni on jäänyt perinnöksi 
lähinnä pöytäliinoja. Pienet ovat suosikkejani, esim. ”kringelnippu” ja 
”korsmannilai”. Isot ruoka- tai kahvipöytäliinat ovat käytössä haasteelli-
sia likaantumisvaaran takia. Pitsiliinan pesu ja tärkkäys on taidelaji. Ta-
kavuosina Raumalla onneksi oli asiaan erikoistunut pesula. Olen rauma-
laisilta kuullut, että ainakin isojen pitsiliinojen kulta-aika on ollut ohi jo 
pitkään. Pitsi kuitenkin ehdottomasti elää ja voi hyvin monissa, hyvinkin 
kekseliäissä muodoissa!

Anneli Aalto

Yleensä retkien bussimatkalla kuullaan 
jonkinlainen alustus päivän aiheeseen.  
Amos Rexin Egyptin loisto -matkan 
alustuksen piti Helena Virtanen.

Korsmannilai. Pitsimallin on 
kehittänyt Korsmann-niminen 
nyplääjä. ”-lai” - pääte pitsin 
nimessä =laji. ””Kun pitsimallien 
koot muuttuivat koosta A5 kokoon 
A4, muuttettiin. myös nimiä. Tässä 
esim. Korsmannilai muotoon 
Korsmanndellai” kertoi Nyplääjät ry:n 
puheenjohtaja Aila Rismala. Kuva ja 
osa tekstistä Anneli Aalto.

Kringelnippu. ”Korsmandellai ja 
Krinkelnippu ovat ihan tuttuja 
raumalaisia malleja, joissa 
jokaisessa runsaasti manteleita 
täydentämässä tai muodostamassa 
kuvioita. Kaikissa malleissa on 
yli 30 paria eli yli 60 nypylää joka 
mallissa ja yleensä lanka on 
raumalaisissa malleissa ohuehkoa, 
100/3.” Kuva Anneli Aalto. 
Kuvateksti Merja Heikkilä, opiston 
pitsinnypläysopettaja.

Laankoukku. Laankoukun nimi tulee 
käsitteestä ”laanalanka” (= paksumpi 
koristelanka). ”Langalla korostetaan 
kuviota”, lisäsi Merja Heikkilä. Kuva 
ja osa kuvatekstistä Anneli Aalto.
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Kulkutautien 
jumalan ja muita 
ihmeitä…
…saimme nähdä ja kokea opistolaisyhdistyksen ret-
kellä Helsinkiin, Turun itäiseksi lähiöksikin mainit-
tuun kaupunkiin. Kohteenamme oli Amos Rex-muse-
on Loistava Egypti-näyttely. Aineisto siihen oli lainat-
tu Torinon museo Egiziosta. Näyttelyssä keskityttiin 
pääasiassa Egyptin kultakaudeksi ja faraoiden ajaksi 
nimettyyn aikaan, suunnilleen vuosiin 3000–500 eaa.

Kierroksen alussa kohtasimme palvelijoiden sou-
taman jokiveneen. Mielikuvissa lähdimme heidän 
mukaansa pitkin hiekka-aavikkojen välissä virtaa-
vaa Egyptin valtatietä Niiliä. Veneen purjeet olivat 
ylhäällä tai alhaalla, riippuen siitä kuljettiinko Niilin 
ylä- vai alajuoksua. 

Niili oli maan hyvinvoinnin ja vaurauden lähde. Se 

tulvi kahdesti vuodessa. Silloin ympärillä oleva kui-
va maa peittyi savivyöryn alle ja joen partaat alkoivat 
vihertää.  Näin syntynyt ravinteikas alue tarjosi hyvät 
elinolot ja paikalle alkoi virrata väkeä muuten lähes 
autioituneesta maasta.

Egyptiläisten arkielämää kohti edettiin seuraavassa 
salissa. Pysähdyimme aluksi kotialttarin eteen. Sitä 
hallitsi pieni, isovatsainen ja julmannäköinen viher-
tävä kotijumala Bes. Hän oli ehkä rakastetuin mui-
naisen Egyptin jumalista. Besin suojeltavia olivat 
erityisesti synnyttävät naiset.  Se oli tarpeen, koska 
synnyttäminen oli hengenvaarallista puuttuvan hy-
gienian ja vakavien sairauksien vuoksi. Taudit levi-
sivät nopeasti ja tuhoisina. Eliniän odote muinaisessa 
Egyptissä oli nykymaailmasta katsoen kauhistuttavan 
alhainen, noin 20 vuotta. Niinpä Besiä tarvittiin lähes 
joka kodissa. 

Rakastettu Bes saattoi olla myös hankala tyyppi.  
Kiukuspäissään hän aiheutti sairauksia ja muuta har-
mia. Bes muistutti mielestäni omia kotitonttujamme 
ja haltioitamme, pieniä ja joskus ilkeitä hekin, mutta 
tärkeitä. 

Arkielämähuoneessa voi tutustua viininvalmistuk-
seen ja leipomotyöskentelyyn. Niitä kuvaava esineis-
tö oli käytännöllistä ja kaunista. Työ näytti sujuvan 
kuin leikki. Köyhä kansa eli kuitenkin aivan toisen-
laisissa oloissa, joita ei näyttelyissä juuri koskaan ku-
vata.  Me suomalaiset voimme olla ylpeitä Mika Wal-
tarista, joka on romaanissaan Sinuhe Egyptiläinen 
kuvannut elävästi eri yhteiskuntaluokkien elämää ja 
oloja. Parempaa oheislukemistoa faraoiden Egyptistä 
ja sen elämästä ei helposti löydy.  

Faraoiden sulavalinjaista olemusta ihailtiin seu-
raavassa salissa. Kuningas eli farao kuvattiin aina 
parrakkaana. Kivinen tekoparta oli käyräpäinen, jos 
hallitsija oli kuollut, muuten parta oli suora. Myös 
naisfaraoilla oli tekoparta. Egyptin ensimmäinen 
naisfarao Hatsetsup oli vahva ja taitava nainen. Hänet 
kuvattiin usein miehenä.

Egyptiläisten maailmassa kaikilla esineillä oli koh-
teensa sielu ja elämä. Epäsuosioon joutuneen faraon 
patsaat ja kuvat tuhottiin usein täydellisesti. Niin te-
kemällä hänet poistettiin maallisesta ja tulevasta elä-
mästä.  

Kuoleman jälkeen elämä jatkui Lännen maassa. 
Sinne päästäkseen vainajan piti läpäistä sakaalijuma-
la Anubiksen valvoma sydämen punnitsemisrituaa-
li. Vaakakuppeihin asetettiin oikeudenmukaisuuden 
höyhen ja kuolleen matkalaisen sydän. Jos punnukset 
olivat tasan, aukeni tie uuteen elämään jumala Osi-
riksen maassa. 

Palsamoimalla muumioidut vainajat sarkofagei-
neen olivat ehkä vaikuttavin osa näyttelyä. Tähän 
näyttelyn osaan tutustuttiin hiljaisesti ja kunnioittaen, 
olihan esillä aikoinaan eläneitä ihmisiä.

Ihmetystä riitti vainajan käsittelyn monimutkaisia 
vaiheita seuratessa. Esillä oli erikoisia työvälineitä, 

kuten aivojen poistamisessa nenän kautta tarvittavia 
koukkuja ja muita kummallisuuksia sekä kanooppias-
tioita, joihin palsamoitavan ruumiin sisäelimet säilöt-
tiin ennen muumioimista. 

Koko prosessi kesti noin 70 päivää. Sen jälkeen muu-
mio käärittiin pitkissä ja monimutkaisissa rituaaleissa 
pellavaisiin käärinliinoihin. Lopuksi käsitelty ja si-
dottu vainaja pantiin yhteen hänelle tehdyistä monista 
arkuista eli sarkofageista. 

Elämässä kuoleman jälkeen tehtiin arkista työtä. 
Lännen maahan otettiin mukaan palvelijoita esittä-
viä pienoispatsaita eli shabitteja. He olivat työläisiä, 
jotka mahdollistivat kuolleelle helpon elämän. Näitä 
patsaita saattoi olla jopa yli 400; yksi jokaiselle päi-
välle ja lisäksi heidän monet työnjohtajansa. 

Myös kuolleiden kirja valmistettiin vainajan mu-
kaan. Siinä oli ohjeita ja loitsuja tulevaa elämää var-
ten. Kirjoitukset olivat hieroglyfejä, joiden laatimisen 
osasivat vain harvat ja arvostetut henkilöt. 

Hieroglyfeihin ja niiden kehitysvaiheisiin voi ny-
kyihminenkin hurahtaa. Kirjoitus on salaperäistä ja 
kiehtovaa. Sitä luetaan eri suunnista, aina siitä, mihin 
piirretyt eläimet katsovat.  Hieroglyfien alkeita voi 
opiskella kirjoista tai netistä. Harjoitella voi vaikka 
perheenjäsenen tai ystävän nimen kirjoittamisella. 
Sen voi laatia kartussin eli soikion sisään, kuten hal-
litsijoiden nimet. 

Elämme pandemian koettelemassa maailmassa, 
joten lopetan katsaukseni muinaiseen Egyptiin kul-
kutautien jumalaan – ei, vaan jumalattareen-, leijo-
napäiseen Sekhmetiin, luojajumala Ptahin puolisoon. 
Kansan pelkäämä Sekhmet ei yrityksistään huolimat-
ta pystynyt tuhoamaan koko ihmiskuntaa, mutta kul-
kutaudit jäivät ja kiertävät maailmaa edelleen.

Leipomon 
pienoismalli, 
Vanha 
valtakunta, 
2686–2160 
eaa., f.Kr., puu. 
© Museo Egizio  

Niilin soutajat. Kuva Helena Virtanen. Ptah, Sekhmetin puoliso.  
Kuva  Helena Virtanen.

Sekhmet. 
Kuva Pirjo 
Haapala.

Helena Virtanen
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Millainen ihminen on yhdistysihminen? Sel-
lainen, joka on mukana opistolaisyhdis-
tyksessä. Ja jäsenistä syntyy toimintaa. 

Rauman kansalaisopiston Opistolaisyhdistys ry. on 
98-vuotias ja näihin vuosiin mahtuu monenlaista toi-
mintaa ja tapahtumia.

Mistä kaikki alkoi? 1900-luvun alkupuolella alkoivat 
Rauman Työväen opintokurssit. Toiminta kuitenkin 
hiipui mm. sota-ajan vuoksi. Sotien jälkeen vuonna 
1922 päästiin aloittamaan säännöllinen opetustyö, 
kun olot olivat vakiintuneet. Yhdistyksen perustami-
nen mahdollistui, vaikka resurssit eivät olleetkaan sii-
hen kaikkein parhaimmat.

Yhdistyksen 15-vuotishistoriikki kertoo, että opisto-
laisissa ”heräsi halu päästä lähemmäksi toinen tois-
taan, toimia aivan kuin käsi kädessä. Senpä vuoksi 
he alkoivat puuhailla toverikunnan perustamista”. 
6.10.1922 pidetyssä opistolaiskokouksessa opiston 
silloinen johtaja, opettaja Vilho Pohjanoksa ehdotti, 
että perustettaisiin opistolaisyhdistys opiskelijoiden 
yhteistoiminnan vahvistamiseksi ja samalla opiston 
työn tukemiseksi ja voimistamiseksi.

Yhdistyksen toiminta on ollut monipuolista. Alku-
vuosina yhdistys järjesti opistolaisille monenlaisia 
juhlia, joissa opiston laulu- ja soittoryhmät esiintyi-
vät. Juhlat pidettiin vuonna 1925 käyttöön saadussa 
triviaalikoulussa kirkon vieressä. Silloin aloitettiin 
myös Valontuike-lehden julkaiseminen ja tehtiin ret-
kiä. Vuonna 1926 tehtiin mm. huima junaretki Eura-
joelle, jäsenet saivat 50 % alennuksen rautatieyhtiöl-
tä. Valontuike-lehden julkaiseminen lopetettiin myö-
hemmässä vaiheessa.

Opistolaisyhdistyksen toiminnassa tapahtui keväällä 
2010 yksi suuri muutos, kun vuodesta 1948 asti yh-
distyksen omistuksessa ollut vapaa-ajanviettopaikka 
Suvilyst myytiin. Suvilystin myyminen päätti yhden 
osan yhdistyksen historiassa.

Kahvila Tovi oli osa yhdistyksen toimintaa yli 30 
vuoden ajan. Vuonna 1978 yhdistys alkoi ylläpitää 

Tovia, samana vuonna kansalaisopisto sai myös omat 
tilat. Vuonna 2000 opiston päätoimipaikan siirryttyä 
Aittakarinkadulle, siirtyi myös Tovi paikkaan, jossa 
se toimi yhdistyksen pitämänä kevääseen 2012 asti.

Yhdistyksen toimintaa ovat aina pyörittäneet vapaa-
ehtoiset yhdistyksen jäsenet, Kahvila Tovin kahvilan-
hoitajana on ollut palkattu henkilö. Vapaaehtoisuu-
teen toiminta perustuu myös nykyään. Ja toiminta on 
pysynyt hyvin samanlaisena: retkien järjestämistä ja 
opistotyön tukemista. Toiminnan perusluonne on py-
synyt samana, sen muoto vain on muuttunut. Yhdis-
tys myöntää avustuksia opiskelijoille ja tukee opis-
ton toimintaa lahjoituksin. Järjestämme teatteri- sekä 
messumatkoja. Yhteistyössä kansalaisopiston kanssa 
on järjestetty myös laulajaisia eli yhteislaulutilai-
suuksia. Mitään matkoja ja tapahtumia ei kuitenkaan 
ole nyt voitu järjestää lähes vuoteen koronapande-
mian vuoksi.

Rauman kansalaisopiston Opistolaisyhdistys on 
omalla panostuksellaan mukana kehittämässä kan-
salaisopistotoimintaa ja haluaa vaikuttaa siihen, että 
toiminta Raumalla voisi jatkua yhtä virkeänä ja hy-
vänä kuin tälläkin hetkellä, tuoda iloa kaikille opiston 
palvelujen käyttäjille.

Suurena tulevaisuuden asiana yhdistykselle on loka-
kuussa 2022 koittava 100-vuotisjuhla. Silloin voim-
me hyvillä mielin muistella menneitä, tärkeitä ja vä-
hemmän tärkeitä asioita, joiden ansiosta yhdistys on 
sellainen kuin se tänä päivänä on. Paljon on tapahtu-
nut – ja paljon tule tapahtumaan.

Vuonna 2023 Rauman kansalaisopisto saa uudet 
toimitilat. Tuolloin valmistuu Rauman kaupungin 
suurhanke Karin kampus, jonne tulevat tilat kansa-
laisopistolle, musiikkiopistolle ja yläkoululle sekä 
uimahalli, nuorisotilat ja liikuntahalli. Tämä suuri ra-
kennusprojekti muuttaa toimintakulttuuria Raumalla 
ja vaikuttaa myös yhdistykseen luomalla ja antamalla 
kansalaisopistolle ajanmukaiset tilat. Yhdistyksemme 
yhtenä tarkoituksena on olla opiskelijoiden äänenä ja 
tämän hankkeen kautta myös opiskelijoiden ääni on 

kuulunut.

Yhdistyksemme vahva tukijalka on hallitus. Jokaisel-
la hallituksen jäsenellä on omaa osaamistaan ja sitä 
on voitu hyödyntää yhdistyksen toiminnassa. Jokai-
sen omakohtaiset ajatukset ja näkemykset antavat 
hyvän kuvan siitä, mitä yhdistyksemme tänään on. 
Yhdistyksemme hallitus siis esittäytyy:

Jani Huhtala, puheenjohtaja

Kansalaisopisto tuli mukaan elämääni syksyllä 2002, 
jolloin aloitin Rauman kansalaisopistossa tuntiopet-
tajana. Aloitin tuolloin opiston kurssia toimivan La-
pin sekakuoro Lapponian kuoronjohtajana. Siitä alkoi 
tähän päivään asti kestänyt ja edelleen jatkuva tun-
tiopettajuus Rauman kansalaisopistossa. Porin Otso-
la-opistossa olen myös tuntiopettajana. Minulla on 
kaikkiaan kolme kansalaisopistossa toimivaa kuoroa, 
joita johdan..

Opistolaisyhdistyksen hallitukseen tulin mukaan vuo-
sikokouksessa marraskuussa 2010. Tuolloin minut 
valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaksi, ja siinä 
tehtävässä olin kaksi vuotta, kunnes minut valittiin 
yhdistyksen puheenjohtajaksi. On kulunut jo kahdek-
san antoisaa vuotta puheenjohtajan nuijaa heiluttaen, 
uusi kaksivuotiskausi alkoi jälleen marraskuun 2020 
vuosikokouksessa. Yhdistyksen kautta olen päässyt 
mukaan myös Kansalaisopistojen liitto ry:n hallituk-
seen, jossa olin mukana hallituskauden 2014-2017.

On ollut hienoa ja mukavaa tutustua eri opistojen ih-
misiin sekä oppilasyhdistysten aktiiveihin. Tammi-
seminaarit ja liittokokoukset ovat aina olleet todella 
mukavia ja mieleenpainuvia tapahtumia. 

Pia Ala-Äijälä

Tulin mukaan yhdistykseen 1990-luvun alussa. Sil-

loin yhdistyksen johtokunnassa oli jäseniä toistakym-
mentä ja edustajia kaikista opiston osakaskunnista ja 
tulin mukaan silloisen Lappi TL:n edustajana. Mel-
kein heti sain myös moneksi vuodeksi hoidettavak-
seni sihteerin tehtävät Liisa Haikosen ollessa pu-
heenjohtajana. Yhdistys toimi kiinteästi yhteistyössä 
opiston kanssa ja yhdistys ylläpiti Nummenvaheen 
opistotalossa opiskelijoitten kahvilaa sekä Kortelas-
sa kesäpaikka Suvilystiä. Molemmissa paikoissa oli 
palkattua henkilökuntaa sekä iso joukko talkoolaisia 
auttamassa monenlaisissa töissä. 2000-luvulla pää-
dyin sitten yhdistyksen puheenjohtajaksi sekä töihin 
opistolle – iltavahtimestariksi. Olin myös ollut Lappi 
TL:n edustajana opiston johtokunnassa, mutta johto-
kuntatyöt jäivät, kun minusta tuli opiston työntekijä. 

Yhdistyksen hallituksen jäsenenä olen päässyt osal-
listumaan monenlaisiin valtakunnallisiin opistoväen 
tapahtumiin ja itse olin järjestämässä myös viimei-
siä isoja opistojen kesäpäiviä Raumalla 90-luvulla. 
Yhdistyksessä on tapahtunut vuosien varrella myös 
paljon muutoksia ja olemme luopuneet sekä kahvi-
lasta että kesäpaikasta. Paikkani puheenjohtajana on 
vaihtunut varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan teh-
täviin ja hallituksen jäsenmääräkin puolittunut siitä 
ajasta, kun aloitin. 

Parasta tässä yhdistystoiminnassa on ollut se, että on 
saanut tutustua opistolaisiin ympäri Suomen ja vaik-
ka harvoin tavataankin, niin tuttuja kasvoja sentään 
vielä löytyy. Parina viimeisenä kertana liittokokouk-
sessa tai Tammiseminaarissa olen todennut, että alkaa 
olla kovasti vieraan näköistä ja uutta väkeä mukana. 
Olenkin meidän yhdistyksessä se, joka on pisimpään 
ollut mukana hallituksessa ja viimeksi vuosikokouk-
sessa totesin, että ette taida päästä minusta millään 
eroon. Eipä nimittäin ole ollut kovasti uusia haluk-
kaita mukaan toimintaan. Tämä sama ongelma lienee 
muillakin yhdistyksillä. Opistolaisyhdistyksiä ei enää 

Rauman kansalaisopiston Opistolaisyhdistys ry.

Opiskelijan puolella – yhteistyössä 
opiston kanssa

Yhdistyksen hallitus ja 
toiminnantarkastajat 14.1.2018. Tässä 
nimet vasemmalta oikealle: Nina 
Kuusinen, Päivi Kähkönen, Kaija Karhu, 
toiminnantarkastaja, Marjo Savolainen, 
Jani Huhtala, puheenjohtaja, Riitta 
Johansson, sihteeri, Eira Rannikko, 
toiminnantarkastaja, Pia Ala-Äijälä, 
varapuheenjohtaja. Kuvasta puuttuvat 
hallituksen jäsenet Jonne Grans ja 
Tarja Markkanen.
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Kissaviestintää

Silloin kun minulla oli kissa, ihmettelin joskus 
meidän viestintäämme. Aamulla töihin lähties-
sä kissa jäi sohvalle loikoilemaan, nukkumaan 

useinkin. Kerran olin jo menossa pihalla kohti autoa, 
kun minulle tuli ajatus, että mihin se kissa jäi. Pala-
sin takaisin, halusin nähdä sen kissan.

Ei sitä missään ollut. Katsoin mahdollisia olinpaik-
koja. Kunnes katsoin vaatekomeroon. Siellä se oli. 
Sanoin: ”Mitäs sää sinne olet mennyt? Se oli kuule 
vähällä, ettet jäänyt sinne tosi pitkäksi aikaa.” Aamu-
touhuissa olin ottanut uuden paidan vaatekaapista. 
Katsoin vain silmien korkeudella riippunutta paitaa, 
kun kissa äänettömästi meni jalkojani koskematta 
kaappiin. Ja minä suljin kaapin oven.

Lähettikö kissa telepaattisen viestin, avunpyynnön 
minulle? Viestissä ei ollut sanoja, vain tarve nähdä 
se kissa, mihin se jäi. Vähän erilainen tunne, kuin 
se neuroottinen, kun pitää palata tarkistamaan liesi. 
Jäikö se päälle? Vaikka melko varma onkin, että ei 
jäänyt.

Luonnollisena selityksenä telepatia tuntuu kiehtoval-
ta. Toisena mahdollisena pohdin ajatusta, että minul-
la oli alitajuinen kuva huoneistani ja sieltä kuvasta 
puuttui kissa.

Kun on aika viedä kissa eläinlääkäriin. Se jotenkin 
vain senkin tietää ja yrittää piiloutua. Mistä se sen 
voi tietää? Se ei selvästikään haluaisi sinne mennä. 
Naukuu matkan aikana häkissään. Eläinlääkärin odo-
tushuoneessa naukuminen loppuu. Omasta häkistä 
tulee oma turvallisempi tila. Ympärillä on muita eläi-
miä saattajineen. Suuria koiriakin.

Eläinlääkärin työhuoneessa otan häkin yläosan irti ja 
kissa seisoo paikallaan edelleen. Vaikka se on aika 
arka vieraiden seurassa. Luulisi sen lähtevän vauh-
dilla ja kiipeävän vaikka ikkunaverhoihin. Mutta ei. 
Eläinlääkäri tekee työtään varmoin ottein. Avaa suun 
ja tarkastaa muutakin terveyttä. Tarttuu niskasta ja 
pistää rokotteen. Kotimatka sujuu rauhallisesti. Kissa 
tuntuu tietävän, että mennään kotiin. Mistä se sen 
tietää? Eläimillä on ihmeellisiä suunnistustaitoja.

Kotihoito ei aina käy hyvin. Matolääkkeen annos-
telussa piti yrittää ruiskuttaa lääke kissan suuhun 
tai etutassuun, josta se siistinä eläimenä nuolisi sen. 

Valitsin tassumenetelmän. Se katsoi etutassuaan, 
siinä turkissa oli ruiskuttamani annos matolääkettä. 
Sitten se katsoi minua ja oli hämmästynyt. Ja sitten 
se ravisteli ja huiski enimmät matolääkkeet pilkuiksi 
ympäri huonetta. Nuoltavaksi tassuun jäi vain hyvin 
vähän.

Jostakin sen turkkiin oli tarttunut sisupastilli. Sitä se 
yritti nuolemalla irrottaa. Mutta se takertui aina vaan 
enemmän. Otin pastillista kiinni leikatakseni sen 
saksilla irti turkista. Mutta kissa löi. Ei sitä saanut 
tempoa, tarkoitti se. Yritin saada kissan ymmärtä-
mään, että haluaisin irrottaa pastillin, enkä kiusalla 
sitä pastillia käsittele. Aloitin vetämällä ensin vain 
vähän ja sitten enemmän ja enemmän. Muutaman 
yrityksen jälkeen se sitten jo hyväksyi pastillin irti 
leikkaamisen.

Entä sitten tämä: Nukkumaan mennessäni kertasin 
kissan suhteen iltatoimina tekemisiäni. Kun petillä 
katselin seinää. Vesikuppiin on vesi vaihdettu. Rak-
suja on ruokakupissa. Hiekkalaatikosta on paakut 
siivottu, uutta hiekkaa lisätty. Mutta mihin se kissa 
jäi? Missä näin sen viimeksi? Sohvalta alkoi kuulua 
kissan kehräys!

Ja siihen luonnollinen selitys on - mikä? Ihmettelen 
vaan.

Reijo Nurmela

koeta yhtä lailla tarpeellisiksi kuin joskus aiemmin.

Jonne Grans

Aloitin yhdistyksen hallituksessa syksyllä 2019. Yh-
distyksellä tulee olemaan merkittävä rooli noin kol-
men vuoden kuluttua, kun useat eri kulttuuritoimijat 
Raumalla siirtyvät saman katon alle uuteen Karin 
kampukseen. Taidekentän supistuessa ja väestöraken-
teen muuttuessa entisestään, tulee olemaan kysyntää 
kulttuuri- ja taideaktiviteeteille. Opistolaisyhdistys 
pystyy toimimaan osana dynaamista yhteiskuntaa.

Riitta Johansson

Kun noin kymmenen vuotta sitten jäin eläkkeelle, olin 
vakaasti sitä mieltä, etten ole yhdistysihminen. Olen 
toki koko ikäni harrastanut kaikenlaista, niin liikuntaa 
kuin myös kädentaitojakin, Rauman kansalaisopis-
tossa sekä muissa ryhmissä. Kansalaisopiston jooga-
ryhmän silloinen joogaopettajamme Liisa Haikonen, 
joka toimi tuolloin opistolaisyhdistyksen puheen-
johtajana, pyysi minut mukaan yhdistyksen hallitus-
työhön. Muutaman päivän mietin asiaan ja suostuin. 
Tässä sitä nyt ollaan, muutama vuosi on muuttunut 
melkein kymmeneksi. En ole katunut mukaantuloani. 
Yhdistyksen hallituksen muut jäsenet ovat mukavia 
ja yhteishenki meillä on hyvä. Toiminta on sopivan 
aktiivista ja monipuolista. Toivon, että saisimme 
joukkoomme myös nuorta väkeä, jolloin yhdistyksen 
toiminta olisi turvattu myös tulevina vuosina.

Nina Kuusinen

Olen ollut yhdistyksen hallituksen jäsen 2000-luvun 
alusta alkaen. Toiminta ja hallituksen jäsenet ovat 
muuttuneet niistä ajoista. Pia on kanssani ainoa nois-
ta ajoista mukana oleva hallituksen jäsen. Kun tulin 
hallitukseen, toiminta oli keskittynyt vahvasti varojen 
hankkimiseen. Varoja kertyi mm. kahvilan pidosta, 
kesäpaikka Suvilystin vuokrauksesta ja saunamak-
suista, kevätnäyttelyjen arpajaisista sekä jäsenmak-
suista.

Vuonna 2010 jouduttiin tekemään vaikeita päätök-
siä: varainhankintamme ei enää riittänyt Suvilystin 
ylläpitoon, joten kiinteistö myytiin yksityishenkilöl-
le. Myynnistä saaduilla varoilla olemme toteuttaneet 
opiston ja yhdistyksen yhteistyötä avustuksilla opis-
tolle ja opiskelijoille. 

Alkuaikana toimin sihteerinä ja maksoin kahvila To-
vin työntekijöiden palkat. Opistolaisyhdistys luopui 
sittemmin kahvilan pidosta kokonaan ja se siirtyi kan-
salaisopiston hoitoon.

Vuonna 2012 jättäydyin erovuoroisena pois hallituk-
sesta, mutta parin vuoden päästä minua pyydettiin 
takaisin. Joten työ hallituksessa jatkuu muiden muka-
vien jäsenten kanssa!

Päivi Kähkönen

Olen ollut Rauman kansalaisopistossa töissä yli kol-
mekymmentä vuotta. Samaan aikaan olen ollut myös 
yhdistysihminen. Olen toiminut sekä opiston tunti-
opettajien hallituksessa ja aikuiskouluttajien halli-
tuksessa useita vuosia. Aikaisemmin olen ollut myös 
uimaseurassa ja posliininmaalaajien toiminnassa 
mukana aktiivisesti. Tällä hetkellä toimin Rauman 
kansalaisopiston Opistolaisyhdistyksen hallituksessa 
ja olen järjestänyt esim. yhdistyksen matkoja Türin 
kukkamarkkinoille. Olen mukana myös erilaisissa 
yhdistyksen tapahtumissa. Valitettavasti tänä päivänä 
nuoret eivät ole kiinnostuneita yhdistystoiminnasta. 
Uusien toimijoiden saaminen tuntuu olevan kiven ta-
kana. Parempaa tulevaisuutta odotellen.

Tarja Markkanen

Olen ollut yhdistyksen hallituksessa vuoden. Halli-
tuksessa on mukava tunnelma ja on saatu aikaan mo-
nenlaisia hyviä päätöksiä. Kansalaisopiston opiskeli-
jana olen ollut useita vuosia. On hienoa, että yhdistys 
tarjoaa monenlaista virkistystä opiston opiskelijoille 
kuten teatteri- ja messumatkoja sekä laulajaisia. Itse 
olen osallistunut teatterimatkoille ja laulajaisiin. On 
harmi, että täksi vuodeksi suunnitellut matkat ja ta-
pahtumat on jouduttu perumaan koronan takia. Parin 
vuoden päästä kuitenkin juhlitaan 100-vuotiasta yh-
distystä!

Marjo Savolainen

Taidettiin elää 1980-luvun loppua, kun lähdin kan-
salaisopistoon, ensin jumpalle ja sitten vuonna 1988 
kuoroon. Luultavasti tänä aikana kuuluin myös opis-
tolaisyhdistykseen. Muutamia vuosia sitten minut pu-
huttiin mukaan opistolaisyhdistyksen hallitukseen ja 
siinä olen edelleen. Mukavaa on saada vaikuttaa yh-
teisiin asioihin ja yhdistyksen myötä on myös joitakin 
teatterimatkoja tullut tehtyä.

Jani Huhtala

Puheenjohtaja

Rauman kansalaisopiston Opistolaisyhdistys ry.
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