


Ristola-yhteisö on kehitysvammaisille nuorille tarkoitettu vaihtoehtoinen 
kasvuympäristö, jossa opetetaan ja harjaannutetaan elämän perustaitoja ja 
yhteiselämää.

Ristola-yhteisön toiminta perustuu Rudolf Steinerin virikkeiden pohjalta 
syntyneeseen hoitopedagogiikkaan ja sosiaaliterapiaan, jonka lähtökohtana on 
antroposofinen laajennettu ihmiskuva.

Ristola-yhteisössä on 30 oppilaspaikkaa 17-22 -vuotiaille nuorille. 
Koulutusaika on viisi vuotta. Nuoret saavat opetusta perinteisissä käsityöammateissa, 
teoreettisissa ja taiteellisissa oppiaineissa sekä harjoittelevat itsenäistymistä asumalla 
Ristola-yhteisössä.





OPETUS KEHITTÄÄ JA TUKEE OPPILAAN PERSOONALLISUUTTA

Koulutus Ristola-yhteisössä perustuu aktiiviseen ja monipuoliseen 
opetukseen jonka avulla tuetaan nuoren omaa persoonallisuutta.

Perinteisissä käsityöammateissa -
kudonnassa, puu-, savi- ja metallityössä sekä 
kotitaloudessa - oppilas oppii kaikkien työpajojen 
työtavat. Näiden erilaisten työkokemusten avulla 
nuori kypsyy oman-arvonsa tuntevaksi aikuiseksi.

Keskittymistä



KÄSITYÖ AUTTAA KASVAMAAN IHMISENÄ

Käsityö ei ole ainoastaan esineiden valmistamista, vaan sillä on myös muita 
vaikutuksia tekijäänsä.

Käsityö kasvattaa järjestykseen, se lisää taitavuutta, tarkuutta, yhteistyökykyä, 
itsenäisyytta ja vastuuntuntoa. Lisäksi jokainen työ sisältää arvokasta tietoa perinteisistä 
työtavoista. Tämä tieto välittyy työvaiheiden toistamisen ja erilaisten työtapojen kautta myös 
erityisoppilaille.

Liian aikaista kiinnittymistä yhteen työhön pyritään välttämään, sillä se rajoittaa 
nuoren ihmisen kehitystä. Juuri erityispoppilaiden kohdalla on tärkeää, että oppilas saa 
rauhassa kehittyä ja oppia työtä tekemällä kunkin työn oikeat tekotavat, jotka taas ovat 
pohjana todellisille työsuorituksille.

Työopetuksen rinnalla oppilaat saavat myös yleissivistävää teoreettista ja 
taiteellista opetusta. Työ- ja teoriaopetus kulkevat rinnakkain toinen toistaan vahvistaen. 
Taiteelliset aineet - musiikki, maalaus, piirustus, eurytmia ja näytteleminen - ovat olennainen 
osa opetusta.



MITÄ ON ANTROPOSOFINEN  HOITOPEDAGOGIIKKA JA 
SOSIAALITERAPIA?

Peruslähtökohtana Rudolf Steinerin ideoihin pohjautuvassa 
hoitopedagogiikassa on ihmisen ymmärtäminen henkisenä, sielullisena ja 
fyysisenä kokonaisuutena, yksilönä, joka kehittyy lapsuuden ja nuoruuden 
kautta täyteen ihmisyyteen. 
Hoitopedagogisen tarkastelutavan lähtökohtana on, että ihmisen sisin, 
“minä-ydin” on aina terve.

Vain tämän minän ulkoiset ilmaisumahdollisuudet voivat olla 
estyneitä. Siksi ei ole perustetta sellaiselle käsitykselle, että joku voisi olla 
epäonnistunut tai arvoton - ihmisellä, jolla on erityisongelmia, on 
toisenlainen elämäntehtävä.

Hoitopedagogiikan tehtävänä on auttaa ja tukea hänen ruumillista 
ja henkistä kasvuaan, jotta hän pystyisi vammastaan huolimatta 
suoriutumaan elämän hänelle antamista oman kohtalon tehtävistä.

Nuorten ja aikuisten kehitysvammaisten, psyykkisesti ja 
sosiaalisesti häiriintyneiden sekä alkoholistien ja narkomaanien parissa 
tehtävää työtä nimitetään sosiaaliterapiaksi.



RAKENNUS VAIKUTTAA KÄYTTÄJÄÄNSÄ

Koulurakennuksen tulee tukea opetusta ja kehitystä. Koulun 
arkkitehtoninen kokonaisuus edistää sielullista liikkuvuutta, herättää iloa ja luo 
viihtyvyyttä.

Oppimiseen ja viihtyvyyteen vaikuttavat rakennuksen ulko- ja 
sisämuodot, värit, valot ja materiaalit. Koulurakennuksessa nämä seikat on otettu 
huomioon.

Huoneiden monikulmaisuus antaa käyttäjälleen turvallisuudentunteen 
lukuisine suojelevine koloineen, jotka toimivat ikään kuin sielullisina 
piilopaikkoina.

Myös värit vaikuttavat vahvasti ihmisen sielunelämään. Siksi 
rakennuksen seinät on maalattu kasviväreillä laseeraustekniikalla. Ne näyttävät 
läpikuultavilta ja eläviltä.

Valoilla ja varjoilla on suuri merkitys kokonaisuuden kokemisessa. 
Ikkunoiden muoto ja niiden sijainti on tarkkaan suunniteltu suotuisan 
luonnonvalon saamiseksi. Pyöreän ikkunan kautta tuleva valo vaikuttaa eri tavalla 
kuin neljön tai monikulmaisen ikkunan valo. Valon vaikutuksena syntyy varjoja. 
Varjo sekä valo yhdessä luovat tunnelmaa, joka vaikuttaa syvästi ihmisen 
sielunelämään.











Asumisharjoittelussa nuoret harjoittelevat sekä yhteiselämää 
että itsenäistymistä. Harjoittelu tapahtuu asumalla koulussa yhdessä 
ohjaajien kanssa. Näin oppilaat tuntevat olonsa turvalliseksi ja voivat 
kokea itsensä itsenäisiksi henkilöiksi.

Harjoittelun aikana nuoret suorittavat kodinhoitoon kuuluvia 
tehtäviä, mikä lisää heidän omatoimisuuttaan ja vahvistaa heidän 
itsetuntoaan.

Kukin nuori asuu Ristola-yhteisössä kuukauden  lukukaudessa 
sekä osallistuu lisäksi talvi- ja kesäleiriin. 
Tällainen kasvatus nuoruusvuosina antaa perustan elää myöhemmin 
lapsuuskodin ulkopuolella.



Ristola-yhteisössä ohjaajina ja opettajina toimivat hoitopedagogiikkaan ja 
sosiaaliterapiaan perehtyneet henkilöt.

He muodostavat yhdessä oppilaiden ja muiden työnharjoittelijoiden kanssa 
yhteisön, joka pyrkii kehittymään ja olemaan avoin uusille asioille ja jossa jokaisella 
on mahdollisuus löytää elämälleen tarkoitus.

VANHEMMAT JA YSTÄVÄT VAIKUTTAVAT KANNATUSYHDISTYKSEN KAUTTA

Ristola-yhteisön toimintaa tukee aktiivisesti Ristola-yhteisön 
kannatusyhdistys ry, jonka jäseniä ovat pääasiassa nuorten vanhemmat ja ystävät.

Kannatusyhdistys tukee toimintaa paitsi taloudellisesti antamalla lahjoituksia 
ja järjestämällä myyjäisiä, myös jakamalla tietoa Ristola-yhteisöstä.

RISTOLA-SÄÄTIÖ HUOLEHTII TALOUDESTA JA HALLINNOSTA

Ristola-säätiön tehtävä on tukea ja edistää Rudolf Steinerin virikkeisiin 
pohjautuvaa kehitysvammaisten työhön ja ammattiin valmentavaa koulutusta, 
sosiaaliterapeuttista työskentelyä sekä näihin liittyvää tieteellistä toimintaa.

HENKILÖKUNTA YHTEISÖN KANTAVANA VOIMANA



Säätiön tehtävänä on myös huolehtia Ristola-yhteisön kiinteistön liittyvistä asioista.
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