” Aina saa herätä hymy huulilla kouluun!”
Haastattelimme kahta Kasvatustieteen opintolinjan opiskelijaa Elina Autiota ja Sanna Tuomistoa.
Kysyimme tytöiltä, miksi he valitsivat linjan ja mitä kautta he päätyivät opistolle. Opisto oli
molemmille jo ennestään tuttu tanssikilpailuista ja askartelukerhosta pienempänä. Elina oli ollut
reissussa yhteishaun aikaan, ja matkalta palatessaan hän löysi vanhoja esitteitä opistosta. Myös
ulkomaalaistaustaiselle poikaystävälle löytyi opiskelupaikka samasta opistosta. Sanna haki
yliopistoon luokanopettajaksi, mutta ei tullut vielä valituksi. Niinpä hän haki opistolle, jotta saisi
hyvän pohjan ennen yliopistoelämään astumista.
Opistolla opiskelu on todella vapaata, tytöt kertovat oppineensa itsestään paljon ja tietynlainen
kasvatusajattelu on sisäistynyt. Kaiken kaikkiaan vuosi on toiminut hyvänä elämänkouluna.
Opinnot ovat olleet monipuolisia. Niihin on kuulunut muun muassa ohjaustaitoja, kuten
maahanmuuttajaryhmän liikuntatunnin ohjaamista ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi on ollut
mahdollisuus suorittaa ensiapukursseja. Molemmat kertovat ylittäneensä itsensä opiskelujen
suhteen, positiivisena yllätyksenä oli myös mahdollisuus suorittaa joitakin yliopistosuorituksia
etukäteen. Koska opiskelu on itsenäisempää kuin aiemmin, on ollut tärkeää oppia asettamaan
itselle aikarajoja. Sannalla on ollut aikaa opiskelujen lisäksi osallistua opiston toimintaan
vaikuttamalla oppilaskunnan ja SPR:n hallituksessa.
Ilmapiiri koko koulun alueella on
ollut erittäin hyvä. Eri linjoiltakin on
saatu kavereita, koska heidän
kanssaan on tehty paljon
yhteistyötä. Luokassa
ryhmäyttämiseen käytettiin rutkasti
aikaa, eikä kestänyt kuin muutaman
päivän, kun luokka jo kokoontui
istumaan iltaa yhdessä. ”Aina saa
herätä hymy huulilla kouluun”
Sanna tokaisi.
Tytöt ovat tykänneet asuntoloista.
Elina asuu Koskenkorvalla opiston vuokraamassa kerrostaloasunnossa, jossa on omaa rauhaa ja
kiva ”leikkiä kotia”. Iltaisinkaan opistolla aika ei käy pitkäksi, vaan tarjolla on monenlaista
toimintaa. Tilat ovat hyvät sulkapallon pelaamiseen ja muuhun urheilutoimintaan, kuten aerobiciin
ja pilatekseen. Myös omaa aktiivisuuttaan on voinut käyttää Seinäjoella seikkailuun ja lumimajojen
rakentamiseen.

Itsenäisyyspäivän tanssiaiset nousivat vuoden ykköstapahtumiksi kysyttäessä mukavimmasta
opiston järjestämästä tapahtumasta. Myös hankifutis ja teemapäivät olivat virkistävää vaihtelua
lukuvuoteen. Ystävänpäivänä ollut halipäivä saisi olla joka päivä!
Kaikki käytännön asiat pelaavat hyvin ja ainoat asiat mitä he toivoisivat lisää, olisi päärakennuksen
yläkerrasta pomppulinnaan laskeutuva liukumäki ja pihasaunat, että voisi käydä lammessa uimassa
sekä paljuilta säännöllisesti. Lisäksi pyysimme tyttöjä listaamaan kolme parasta asiaa opistolla ja
Elinalla vastaus oli heti valmiina; lampi, Kyösti (rehtori) ja oma luokka. Sannan top 3 oli luokan
hassuttelu, asuntolaelämä ja Jaana (opettaja).
Tytöt suosittelevat lämpimästi opiston kasvatustieteen opintolinjaa kaikille, jotka aikovat hakea
yliopistoon jatkossa, mutta tahtovat valmistaa itseään ennen sitä.
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