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Alkusanat
Syksyllä 2010 Ristola-yhteisö elää histo-
riansa ehkä suurinta murrosvaihetta. Yh-
teisön perustaja, pitkäaikainen johtaja ja 
Ristola-säätiön asiainhoitaja Pirjo Hess jää 
viettämään ansaittuja eläkepäiviä antoisan 
ja ansiokkaan uran jälkeen.

Murrosvaiheessa on hyvä pysähtyä het-
keksi katsomaan ajassa taaksepäin, palata 
toiminnan alkuhetkiin ja tärkeisiin taite-
kohtiin.

Ristola-yhteisön kokoushuoneessa on 
kaksi valokuvaa. Toisessa on Itävallassa syn-

tynyt filosofi Rudolf Steiner (1861–1925). 
Ristola-yhteisön toiminnan lähtökohtana 
on hänen oppeihinsa perustuva hoitopeda-
gogiikka.

Toisessa valokuvassa on Ristola-yhtei-
sön perustaja ja omalla persoonallaan vah-
vasti ympäristöönsä vaikuttanut opettaja 
Ewald Hess (1941–1994). Ristola-yhteisö 
on Ewald Hessin ja hänen aviopuolisonsa ja 
työparinsa Pirjo Hessin elämäntyön tulos. 

Valokuvien välissä, yhteisen pöydän ää-
ressä, on hyvä tehdä matkaa Pirjo Hessin 
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Opettaja, oppilaat matkaavat yhdessä aamun maahan 

mukanaan henkisen kasvun siemen, 

oppimisen halu. 

Taistelevat ajatusten kirkkaudesta, 

rakentavat uutta ihmiskuvaa, 

tuntevat, tahtovat, ajattelevat. 

Suojelevat vanhaa, luovat uutta, 

kasvavat ihmisiksi, 

lisäävät inhimillisyyttä maailmassa. 

    Rudolf Steiner

kanssa läpi Ristola-yhteisön pian 30-vuo-
tisen taipaleen. Pirjo Hess muistelee Risto-
la-yhteisön kehitystä lähes nollatilanteesta 
nykyiseksi monipuoliseksi kehitysvammais-
ten nuorten opinahjoksi. Lisätietoa antavat 
pitkään mukana olleiden opettajien kerto-
mukset ja kirjalliset lähteet.

Kun toiminnan taustat ja perusta ovat 

selvillä, yhteisö voi rauhassa kohdistaa voi-
mavarat tulevaisuuteen ja tärkeimpään 
tehtäväänsä: läpi vuosien yhteisö on ollut 
peruskoulun päättäneille kehitysvammai-
sille oppilaille tärkeä etappi heidän omas-
sa kasvussaan.

17.9.2010 Tekijät
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Juuret
Ristola-säätiön koulu Helsingin Metsäläs-
sä odottelee oppilaita. Vaaleanpunainen ra-
kennus erottuu lähialueen muista taloista 
omaperäisillä muodoillaan ja ikkunoillaan.
Pihalla on omenapuita. Keinu odottaa kei-
nujia. 

Taksit tuovat nuoria pihaan. Pian erivä-
riset reput roikkuvat pääaulan naulakois-
sa. Aulan seinät luovat turvallisia kulmia 
ja sopukoita, joissa oppilaat voivat jutella 
ennen koulun alkua. Yläkerran luokkiin ja 
kokoushuoneeseen vie jykevä portaikko. 
Pääaulan seinällä on Ewald Hessin suun-
nittelema ja veistämä suurikokoinen tai-
deteos. Läpikuultavilla väreillä maalatut 
seinät elävöittävät tilaa.

Oppilaat kokoontuvat yhteiseen aa-
muhetkeen ja hajaantuvat sen jälkeen työ-
pajoihin. Koulun opetuksessa painottuu 
työnteko ja erityisesti käsityö. Kutomos-
sa, savipajassa, puutyöpajassa ja metalli-
työpajassa oppilaat saavat kosketuksen eri 
materiaaleihin ja erilaisiin tapoihin, joilla 
materiaaleja voi työstää. Kotitaloustöillä ja 
itsenäisen elämän hallintaan liittyvillä tai-
doilla on tärkeä sija opetuksessa.

Koulu on vakiinnuttanut paikkansa ai-
kuistuvien kehitysvammaisten nuorten 
vaihtoehtoisena koulutuspaikkana. Nykyi-
seen tilanteeseen pääsemiseksi on kuiten-
kin tehty pitkä päivätyö. 

Sylvia-koti

Ristola-yhteisön toiminnan juuret ovat 
hoitopedagogiikan (aiemmin lääkintäpe-
dagogiikka) kotimaisissa sovelluksissa. 

Yksi uranuurtajista Suomessa on ol-
lut Sylvia-koti, joka perustettiin erityistä 
huolenpitoa tarvitsevien lasten ja nuorten 
koulu- ja asuinyhteisöksi. Carita Stenbäck 
oli yhdessä äitinsä Ingridin kanssa tutus-
tunut hoitopedagogiaan Saksassa ja halusi 
käynnistää vastaavan toiminnan Suomes-
sa. Sylvia-koti aloitti toimintansa Jorvak-
sessa 1957. Toiminta siirtyi vuonna 1962 
Hyvinkäälle ja sieltä 1970 Lahteen. Siellä 
Sylvia-kodin toiminnassa alkoi johtajapa-
rin Freddy ja Kaarina Heimschin johdol-
la uusi vaihe.

Kyläyhteisöt

1970-luvulla perustettiin Sylvia-kodis-
sa olevien lasten vanhempien aloitteesta 
Tapolan kyläyhteisö. Kyläyhteisö seu-
rasi 1940-luvulla Skotlannissa synty-
neen Camphill-toiminnan periaatteita. 
Camphill-liike on levinnyt laajalle ja syn-
nyttänyt uusia hoitopedagogisia yhteisöjä. 
Niissä asuu ja työskentelee kehitysvammai-
sia ihmisiä mutta myös esimerkiksi mielen-
terveyskuntoutujia.
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Myöhemmin perustettiin vastaavan-
laiset kyläyhteisöt, kuten Myllylähteen 
perhekoti ja Tuomaskallio-koti, Koivikko-
yhteisö, Sarion Mylly-perhehoitokoti sekä 
Harjulanmäki, jotka ovat lähinnä aikuisia 
kehitysvammaisia varten.

Marjatta-koulu

Vuonna 1972 perustivat Elli Kilpeläinen ja 
Anja Makkonen harjaantumiskoulun kehi-
tysvammaisille lapsille. Koulun nimeksi tu-
li Marjatta-koulu, ja sen perustamisella oli 

tärkeä merkitys myös Ristola-yhteisön syn-
tymiseen.

Yksittäisten henkilöiden ja vanhempi-
en toiminnalla on ollut ensiarvoisen tärkeä 
osuus hoitopedagogisten käytäntöjen le-
viämisessä. Sattumoisin keskeiset henkilöt 
esiintyvät pareittain: Ingrid ja Carita Sten-
bäck, Freddy ja Kaarina Heimsch, Elli Kil-
peläinen ja Anja Makkonen.

Luontevaksi jatkoksi listaan sopii Ris-
tola-yhteisön perustanut työ- ja aviopari 
Ewald ja Pirjo Hess.

Ewald Hess Marjatta-koulussa vuonna 1982.
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Kultaseppä Saksasta

Ewald Hessin (1941–1994) tie Suomeen 
kulki Ruotsin kautta. Nuorimies ei halun-
nut mennä sotilaaksi Saksan armeijaan, 
vaan lähti Ruotsiin. Sieltä matka jatkui 
Suomeen 1963. Käden taidot olivat hal-
lussa, ja Ewald valmistui kultaseppämes-
tariksi. 

Ewald ja Pirjo Hess vihittiin vuonna 
1968. Ewaldin liikekumppani lopetti toi-
mintansa ja siirtyi steinerkouluun. Ewald 
kiinnostui kehitysvammaisten opettami-
sesta ja antoi maalausterapiaa muutaman 
kuukauden Sylvia-kodissa, joka silloin toi-
mi Hyvinkäällä. 

Alussa Ewald kamppaili ennakkoluu-
lojensa kanssa: mitä hän osaisi tehdä ke-
hitysvammaisten lasten kanssa? Ajatukset 
muuttuivat, kun Ewald näki kehitysvam-
maisten mahdollisuudet ja luovuuden. 

Ewaldin lisäksi myös Pirjo kiinnostui 
hoitopedagogiikasta. He kävivät tutustu-
massa Sylvia-kotiin, jonka toiminta oli siir-
tynyt Lahteen. Pian molemmat olivat siellä 
töissä, Ewald ohjaajana ja Pirjo sairaanhoi-
tajana. Molemmat kävivät myös hoitope-
dagogisen seminaarin.

Pirjo Hessiä kiinnosti antroposofinen 
lääketiede, jossa terapioilla on merkittävä 

sija. Sylvia-koti oli ensimmäisiä paikkoja, 
joissa toteutettiin antroposofisen lääketie-
teen hoitoja.

Pennitön pariskunta

Vuonna 1979 pari muutti Helsinkiin, ja 
Ewald meni opettajaksi Marjatta-kouluun. 
Siellä syntyi idea uudenlaisesta yhteisö-
muotoisesta työnopetuksesta. Lähtökohta 
oli vanhempien huoli siitä, mitä tapah-
tuu koulunsa päättäneille nuorille sen jäl-
keen, kun 10-vuotinen harjaantumiskoulu 
on ohi. 

Ewald ja Pirjo Hess miettivät yhdessä 
asiaa, ja uudenlainen toimintamalli alkoi 
hahmottua. Keskeisiä ajatuksia olivat yh-
teisöllisyys, käsityötä painottava koulutus 
sekä hoitopedagoginen toimintatapa. Mal-
lia ei voinut ottaa mistään, sillä vastaavaa 
toimintaa ei ollut. Pariskunta suunnitteli 
ja toteutti yhdessä uudenlaisen työperhe-
yhteisön toimintamallin Suomen oloihin.

Taustalla vaikutti myös Ewald Hessin 
vahva kokonaisvaltainen elämännäkemys. 
Hän halusi, että hän ja Pirjo elävät ja te-
kevät työtä yhdessä. Parilla oli luja usko ja 
vahva luottamus omaan näkemykseensä. 
Rahaa sen sijaan ei ollut toimintaan pen-
niäkään.
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Anna mielikuvituskyvyn virrata lävitsesi.
Ole rohkea totuuden suhteen. 

Vahvista tunteesi kantamaan sielullista vastuuta. 
            Rudolf Steiner

Pirjo Hess Ristolassa vuonna 1993.
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Työperheyhteisö
Ristola-yhteisön toiminta alkoi aprillipäi-
vänä 1.4.1982 Pihlajatieltä Meilahdesta 
vuokratussa huoneistossa. Tosin Ristola-
nimestä ei silloin vielä tiedetty, vaan toi-
minta kulki nimellä Työperheyhteisö. 

Alussa yhteisössä oli kolme oppilasta ja 
kaksi opettajaa. Yksi nuori oli asumassa ja 
kaksi nuorta päivätoiminnassa. Oppilaat 
tulivat Marjatta-koulusta. Yhteisöön kuu-
lui lisäksi Hessien oma perhe, johon kuu-
lui kolme lasta. 

Kahden kuukauden aika kului nopeas-
ti kudonnan, ruoanlaiton ja kotiaskareiden 
parissa. Toukokuun lopussa kangaspuut, 
huonekalut ja tavarat siirrettiin varastoon 
odottamaan seuraavaa etappia.

Uusia tiloja toimintaa varten etsittiin 
ankarasti ja luotiin kehyksiä toimintamal-
lille. Nuorten vanhemmat perustivat kan-
natusyhdistyksen tukemaan toimintaa. 
Pirjo Hess muistelee lämmöllä vahvaa yh-
teishenkeä, joka vei toimintaa eteenpäin: 
kaikilla oli oma tehtävänsä, kaikki puhalsi-
vat yhteen hiileen.

Puusuutarintielle

Heinäkuussa 1982 Työperheyhteisö sai 
Puusuutarintieltä käyttöönsä uudet tilat. 
Koulun alkuun oli aikaa kuukausi, ja ti-
lat olivat huonossa kunnossa. Ystävien ja 

vanhempien avustuksella ja talkoilla asuin- 
ja koulutilat valmistuivat ajoissa ennen op-
pilaiden tuloa. Elokuussa 12 nuorta ja 3 
opettajaa aloittivat yhdessä uudenlaisen 
koulutusvaiheen.

Ilman palkkaa

Toiminnan menot katettiin alkuvaiheessa 
perhehoitopalkkioilla. Rahat pantiin yhtei-
selle tilille. Sieltä jokainen otti sen, minkä 
tarvitsi. Kenelläkään ei ollut henkilökoh-
taista palkkaa. Erään äidin lahjoittama 
500 markan summa ruokaan tuli todelli-
seen tarpeeseen.

Päiväohjelma muotoutuu

Työperheyhteisön alkuajoista lähtien 
päivän kulku on ollut perustaltaan sa-
manlainen kuin nykyään. Päivä alkoi aa-
muhetkellä. Sen jälkeen oli työskentelyä 
työpajoissa eli siihen aikaan kutomos-
sa, puutyöpajassa ja keittiössä. Iltapäiväl-
lä oli teoriatunteja (nykyään teoriatunnit 
ovat perjantaisin). Ulkoilu ja liikunta oli-
vat alusta asti mukana ohjelmassa. Piha-
piirin, puutarhan ja talon hoito kuuluivat 
opetukseen. Nuoret osallistuivat ruoanlait-
toon. Ohjelmaan kuuluivat myös kaupassa 
käynnit, siivous, pyykinpesu, mankeloimi-
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nen ja silittäminen.
Työperheyhteisössä järjestettiin asumis-

jaksoja, jotta kukin oppisi huolehtimaan 
itsestään. Juhla-aikojen vietto antoi rytmiä 
vuoden kiertokululle, ja leirit ovat olleet 
ohjelmassa alusta asti.

Opiskelua ei suinkaan aloitettu val-
miiksi rakennetussa ympäristössä. Hyvä 
esimerkki ovat puutyötunnit. Ensimmäi-
nen tehtävä oli työtilan rakentaminen. Se 
tarkoitti, että puutyöpajaan tehtiin puulat-
tia ja seinille kaapit ja hyllyt.

Ensimmäisen vuoden toimintakerto-
muksesta voidaan lukea, millä mielellä 
toiminta alkoi: ”Iloinen ja innostunut il-
mapiiri antaa voimaa ja rohkeutta työm-
me kehittämiseen.”

Lisää tilaa talkoilla

Seuraavina vuosina Työperheyhteisön op-
pilasmäärä kasvoi. Uusi työpaja, savipaja, 
aloitti toimintansa. Pian saatiin myös sa-

Anna ruohojen nousta ja hengittää,  

 suo minunkin nousta kasvussa sen. 

          Rudolf Steiner

venpolttouuni. Sen myötä saven muovaa-
misesta tuli keramiikan valmistusta.

Ensin yhteisön käytössä oli vain yk-
si kerros. Kahden vuoden päästä saatiin 
käyttöön lähes koko tila. Oppilasmää-
rä nousi 21:een. Uutena työpajana aloitti 
metallityöpaja, jossa käsiteltiin aluksi pää-
asiassa kuparimetallia.

Talkoovoimin kunnostettiin lisää ti-
laa luokkahuoneeksi ja asuinhuoneiksi. 
Näin saatiin tilaa nuorten asumisharjoitte-
luun. Opetusta annettiin savi- ja puutöissä, 
kutomisessa sekä keittiö- ja kotitalous-
töissä. Eurytmiatunnit ja terapiat neljä-
nä aamupäivänä viikossa tulivat mukaan 
opetusohjelmaan.

Lukuvuonna 1985–86 löytyi lisätilaa 
Välimetsäntieltä. Sinne siirtyi kutomo ja 
siellä aloitti ensimmäinen suojatyöluon-
teinen työpiste, viljatuotteiden pakkaamo. 
Työ oli tarkoitettu työharjoitteluksi. Luku-
vuoden aikana pakattiin noin 8000 pussia 
erilaisia viljatuotteita.
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Ristola syntyy
Vuodenvaihteen 1985–86 tärkein tapah-
tuma oli Ristola-nimen antaminen yhtei-
sölle. Nimen syntyvaiheet muodostavat 
mutkaisen polun. 

Työperheyhteisö sai alkunsa Marjat-
ta-koulusta. Koulun nimi Marjatta juon-
taa juurensa Kalevalan Marjatta-runosta. 
Runossa kerrotaan, kuinka Marjatta-nei-
to tulee puolukasta raskaaksi. Kalevalan 
Marjatta-runo on täten kuvaus Jeesus lap-
sen syntymästä.

Antroposofiassa Jeesus käsitetään Kris-
tusvoiman, ihmisten välisen todellisen 
veljeyden ja rakkauden kantajana. Tämä 
haluttiin yhteisön kantavaksi voimaksi.

Ensin aiottiin laittaa yhteisön nimek-
si Kristola, mutta päädyttiinkin suo-

malaisempaan muotoon Ristola. Näin 
päätettiin nimetä Työperheyhteisö Risto-
la-yhteisöksi.

Oppilaat valmistivat Kalevalan Mar-
jatta-runosta kuvaelman joulujuhlaan. 
Kuvaelma jatkui loppiaisena, jolloin pi-
dettiin Marjatan pojan ristiäiset. Vanhem-
mat kutsuttiin mukaan, ja samalla kun 
Marjatan poika sai nimeksi Risto, myös 
Ristola sai nimensä.

Omat tilat Krämertintiellä

Tärkeä vaihe oli sopivan oman toimitilan 
löytyminen Krämertintieltä 1986. Puusuu-
tarintien toimitilojen lähellä oli vuonna 
1952 rakennettu kaksikerroksinen asuinta-
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lo, joka tiloiltaan sopi hyvin koulun käyt-
töön. Kauniilla rinnetontilla sijaitsi kolme 
rakennusta, ja jäljellä olevat yli 600 neliötä 
rakennusoikeutta houkuttelivat. 

Opettajakunta laittoi rahansa yhteen, 
pankista otettiin lainaa ja kiinteistö ostet-
tiin.

Iltalukemisena keltaiset sivut

Talo oli huonossa kunnossa. Vessat ja lavu-
aarit piti uusia, eikä rahaa korjaukseen ol-
lut lainkaan.

Pirjo Hess kertoo, kuinka hän iltalu-
kemisena etsi puhelinluettelon keltaisilta 
sivuilta mahdollisia lahjoittajia ja tahoja, 
jotka voisivat olla mukana remontissa. Lo-
pulta yhteisö saikin lahjoituksina melkein 
kaiken tarvittavan. Remontti oli kuukau-
dessa valmis. 

Tiloihin voitiin kunnostaa myös asuin-
tiloja asumisvalmennuksessa olevia nuoria 
varten. Työpajojen lisäksi jauhojen pakkaa-
mo jatkoi toimintaansa. Lisäksi oppilaat 
huolehtivat itse ruoanlaitosta, kodinhoi-
dosta ja pihanhoidosta.

Ristola-säätiö perustetaan

Yhteisön tulevaisuuden kannalta merkit-
tävä tapahtuma oli Ristola-säätiön perus-

taminen 30.9.1986. Säätiö perustettiin 
tukemaan taloudellisesti yhteisön toimin-
taa sekä hoitamaan kiinteistöihin liittyviä 
asioita.

Ristola-säätiön hallitus on toiminut 
koulun toiminnan kehittäjänä ja huoleh-
tinut yhteisön taloudellisesta toimintaky-
vystä. Erityisen merkittävän työpanoksen 
kannatusyhdistyksessä ja myöhemmin sää-
tiön hallituksessa ovat antaneet sen pitkä-
aikaiset jäsenet Seppo J. Halme ja Mikko 
Mäntynen.

Haave omasta koulutalosta

Ristola-yhteisön toiminta oli ollut hajallaan 
useissa paikoissa. Heräsi ajatus saada kaikki 
toiminnot saman katon alle. Haaveena oli 
myös oma, varta vasten koulun toimintaa 
varten suunniteltu koulurakennus. 

Tinasepäntieltä Metsälästä löytyi sopiva 
tontti, jonka hankkimista säätiö alkoi ensi 
töikseen puuhata. Tonttianomukset lähe-
tettiin Helsingin kaupungin kiinteistövi-
rastoon, ja 22.2.1988 kaupunginhallitus 
antoi puoltavan lausunnon. Uusia toimi-
tiloja voitiin alkaa suunnitella.

”Hulluuksia”

Eräässä säätiön kokouksessa hallituksen 
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jäsenenä ollut pankinjohtaja lausui oman 
käsityksensä rakennushankkeesta: ”Kai-
kenlaisissa hulluuksissa olen ollut muka-
na, mutta koskaan en ole kokenut mitään 
vastaavaa: 15 miljoonan markan suunnitel-
mat eikä penniäkään rahaa.”

Säätiö kävi useaan otteeseen neuvotte-
luja Raha-automaattiyhdistyksen kanssa, 
jotta rahoitus tulevaan uuteen kouluun 
saataisiin. Raha-automaattiyhdistykseltä 
tuli lopulta avustus, joka kattoi 85 % ra-
hoituksesta. Kaupunki lainasi loput. Tä-
män historiikin ilmestymisajankohtana 
laina alkaa olla maksettu takaisin. 

Säätiön työ oman koulurakennuksen 

saamiseksi kesti viisi vuotta.

Kannatusyhdistyksen 
kullanarvoinen tuki

Kautta vuosien Ristola-yhteisön kanna-
tusyhdistyksellä on ollut merkittävä osuus 
koulun toiminnassa. Mukana on ollut lu-
kuisa joukko aktiivisia vanhempia, joiden 
työpanos on ollut ensiarvoisen tärkeä. Van-
hemmat ovat työtunteja laskematta osallis-
tuneet kunnostustalkoisiin ja tapahtumien 
järjestämiseen. Pahimpina aikoina kanna-
tusyhdistystä kiiteltiin toimintakertomuk-
sissa jopa ruokatavaroiden antamisesta.
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Ensimmäisen kerran kannatusyhdis-
tyksen johtokunnan jäsenet mainitaan 
nimeltä lukuvuoden 1983–84 vuosikerto-
muksessa. Johtokunnan jäseniä olivat sil-
loin:

Seppo J. Halme, puheenjohtaja
Riitta Ryynänen, sihteeri
Martti Jauhiainen, 
rahastonhoitaja
Ewald Hess
Helmi Karikangas
Sirkka Hjelt
Aila Cavén.

Palveluntuottajaksi

Tärkeä askel kohti toiminnan vakinaistu-
mista oli Ristola-yhteisön muuttuminen 
yksityiseksi palveluntuottajaksi 1.8.1989 
alkaen.

Muutos tarkoitti, että Ristola-sää-
tiö teki ostosopimukset kuntien kanssa. 
Kunnat ostivat nuorten kehitysvammais-
ten koulutuspalvelut Ristola-säätiöltä. 
Muutoksen myötä piti opetella uusia vi-
rallisia ja hallintoon liittyviä asioita, kuten 
talousarvion tasapainottaminen. Toimin-
takertomuksessa iloittiin kuitenkin, että 
”lukuvuoden päättyessä tiesimme onnis-
tuneemme”.

Edullista koulutusta

Ristola-yhteisö oli oppinut olosuhteiden 
pakosta tulemaan vähällä toimeen. Säästö-
jä syntyi siitä, että paljon tehtiin itse. Pal-
velujen ostajien näkökulmasta se tarkoitti 
sitä, että Ristola-yhteisö tarjosi suhteellisen 
edullista koulutusta.

Tapahtunut kehitys lujitti Ristola-yh-
teisön olemassaoloa. Yhteisö näytti vähi-
tellen löytävän paikkansa ja tehtävänsä 
yhteiskunnassa.

Laajaa kiinnostusta

Ristola-yhteisön uraauurtava työ kehitys-
vammaisten nuorten parissa herätti laajaa 
kiinnostusta. Ristola-yhteisön opettajat ja 
oppilaat saivat esitellä yhteisön toimintaa 
lukuisille vieraille, kuten muille kehitys-
vamma-alan toimijoille, päättäjille ja työn-
tekijöille.

Uusi koulutalo valmistuu

Vuosi 1992 oli Ristola-yhteisön siihenas-
tisen historian merkittävin vuosi. Uuden 
koulutalon suunnittelu valmistui ja raken-
nustyöt alkoivat 24.4.1991. Tilat valmis-
tuivat keväällä 1992. 

Vuosien työskentelyn jälkeen koulu sai 
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uudet, asianmukaiset tilat. Sisään muutet-
tiin heti, kun tilat luovutettiin maaliskuus-
sa 1992.

Muutto tapahtui yhden viikonlopun 
aikana. Ensimmäinen aamupiiri pidettiin 
23.3.1992 uudessa kauniissa juhlasalissa.

Vihkiäiset

Uuden koulutalon vihkiäiset olivat samalla 
Ristola-yhteisön toiminnan 10-vuotisjuh-

la. Juhlava tilaisuus pidettiin Mikaelin päi-
vänä 29.9.1992.

Koulun oppilaat esittivät juhlayleisöl-
le näytelmän ”Aikasi on tullut”. Puheissa 
korostuivat yhteisön työn tarpeellisuus ja 
merkitys.

Toimintakertomus kiteytti ensimmäi-
sen vuoden jälkeen: ”Tilat ovat osoittautu-
neet toimiviksi, ja arkkitehtonisesti upeat 
puitteet luovat harmoniaa ja elähdyttävät 
mieltä.”

Ihminen ei ole muuttumaton,  

pysähtynyt olento.  

Hän on kehittyvä olento.  

Mitä enemmän hän antaa itselleen  

mahdollisuuksia kehittymiseen,  

sitä paremmin hän täyttää todellisen tehtävänsä. 

   Rudolf Steiner



22



23

Hoitava talo 
Kun vierailija astuu sisälle Ristolaan, hän 
huomaa ensimmäiseksi seinät. Valo leikkii 
seinillä kauniisti ja värit luovat tilaan elä-
vän tunnelman. Rakennuksen pääaula on 
kaikkien yhteinen tila, johon tulvii valoa 
kaikkialta.

Ristolan rakennuksen suunnittelivat 
arkkitehdit Maarit ja Aarni Holttinen, 
joilla oli aiempaa kokemusta steinerkoulu-
jen ja hoitopedagogisten yhteisöjen suun-
nittelemisesta. Ewald Hess pyysi Holttisia 
mukaan suunnittelutyöhön vuonna 1990. 
Hän esitti myös ensimmäisen ideansa, 
jonka mukaan koulu muodostuisi useista 
pienistä erillisistä rakennuksista yhteisen 
pihan ympärillä. 

Tontti salli kuitenkin vain yhden ison 
rakennuksen. Alkuperäinen sisäpihan aja-
tus säilytettiin siten, että koulun lähes 
kaikki tilat avautuivat kahden kerroksen 
korkuiseen valoisaan aulaan. Parin vuoden 
päästä talo oli valmis. 

Uudenlainen tapa rakentaa

Koulun arkkitehtuuri perustuu goethea-
nisen arkkitehtuurin periaatteisiin. Ra-
kennuksen arkkitehtuuri on yhtä tärkeä 
osa hoitopedagogiikkaa kuin opetus. Hoi-
topedagogiikan mukaan ei ole samante-
kevää, millaisessa ympäristössä ihminen 

viettää päivänsä.
Maarit Holttinen kertoo, kuinka häm-

mentynyt rakennustyötä rahoittaneen Ra-
ha-automaattiyhdistyksen edustaja oli 
piirroksista. Talosta ei löytynyt yhtään 
säännöllisen suorakulmaista luokkaa. Hän 
totesi käyneensä oman koulunsa suorakul-
maisissa luokissa ja ”näin hyvä minusta on 
silti tullut”. Ristola sai kuitenkin lopulta 
pitää suunnitelmansa.

Rakennustyöntekijät ja puusepät jou-
tuivat Ristolassa tekemisiin uudenlaisen ra-
kentamisen tavan kanssa. Moni rakentaja 
kirosi projektia, joka ei ollut mikään taval-
linen laatikkotalo. Talossa oli monia pieniä 
yksityiskohtia, jotka vaativat tarkkaa työtä. 
Vaikea urakka palkitsi kuitenkin tekijänsä.

Valon ja värien leikkiä

Steiner-pedagogisessa ajattelussa arkki-
tehtoniset muodot tukevat ihmistä eri 
ikäkausina. Steinerin ajattelu laajentaa 
arkkitehtuurin tehtäviä. Rakennus ei ole 
vain tila, jossa toimitaan, vaan se myös 
ruokkii ihmisen sielullisia ja henkisiä puo-
lia. Tätä päämäärää palvelevat rakennus-
materiaalit, värit, muodot ja valot. Elävä 
arkkitehtuuri kutkuttaa mielikuvitusta, 
herättää tunteita, hoitaa ihmistä ja tekee 
olon viihtyisäksi. 
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Ristolan seinät on maalattu laseeraus-
tekniikalla. Seinien laseerauksen tekivät 
Esther Gerster ja Friederike Lögters kas-
vipigmenttiväreillä. Laseerauksen tavoi-
te on tehdä seinäpinnasta läpikuultava. 
Ratkaisu saa tilan hohtamaan valoa. Maa-
rit Holttinen kutsuu kasvipigmenttivärejä 
”sosiaalisiksi väreiksi”, koska väreissä on ai-
na mukana myös hieman vastaväriä, jolloin 

kaikki värit sopivat hyvin yhteen. 
Värien, valojen ja varjojen suhde on tär-

keä elementti hoitopedagogisten yhteisöjen 
arkkitehtuurissa. Erimuotoiset ikkunat sääte-
levät valon määrää. Ristolan talossa ikkunat 
eivät ole suorakulmaisia, vaan niiden kulmia 
on pyöristetty tai taitettu. Pehmeää valoa le-
vittävät valaisimet ovat mittatilaustyötä, Ris-
tolaa varten suunniteltuja tai tilattuja.

Koulutalon rakennustyön vaiheet

•	 Rakennustyö alkaa 24.6.1991

•	 Peruskiven muuraus 15.8.1991 

•	 Harjannostajaiset 14.11.1991

•	 Laseeraustyöt 29.2.–7.3.1992

•	 Rakennustöiden luovutus 19.3.1992

•	 Jälkitarkastus 6.8.1992

•	 Vihkiäiset 29.9.1992
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Hengen syvyyksistä pyrkii valo 

auringon valon tavoin maailmaan:  

se muuttuu tahdonvoimaksi 

ja loistaa aistihämärässä kirvoittaen kyvyt, jotka 

luomisvoiman sielun vieteistä ihmisen työssä kypsyttävät. 

    Rudolf Steiner
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Surun jälkeen
Koulua kohtasi suuri suru 24.11.1994, kun 
koulun perustaja ja johtaja Ewald Hess me-
nehtyi pitkäaikaiseen vaikeaan sairauteen. 
Se vaikutti osaltaan koulun jokapäiväiseen 
toimintaan ja erityisesti Pirjo Hessin elä-
mään. Hän sai kantaakseen vastuun kou-
lusta yhdessä opettajakunnan kanssa.

Tärkeintä on kohdata elämä

Ewaldin persoona herätti suurta kunnioi-
tusta. Opettajat muistelevat, kuinka Ewald 
toi jokaisessa kohtaamisessa esiin aina jota-
kin henkilökohtaista. Hän antoi sanoissaan 
ihmisille jotain, jota nämä voivat ajatella 
tai johon he voivat tarttua. Hän seurasi 
omassa elämässään hoitopedagogiikan oh-
jetta: tärkeintä on kohdata toinen ihmi-
nen.

Erityisesti opettajille on jäänyt mieleen, 
kuinka Ewald otti vastaan oppilaat soittaen 
huilua koulun parvella.

Ewald ja Pirjo Hess täydensivät toisiaan 
sekä koulun toiminnassa että perhe-elä-
mässä. Ewald suunnitteli ja rakensi visioi-
ta, Pirjo piti jalat tukevasti maassa ja hoiti 
käytännön asiat.

Pirjo Hess muistelee: ”Ewald tunnet-
tiin ihmisenä, joka ei koskaan luovuttanut. 
Hän jaksoi uskoa ja luottaa siihen, että asi-
at hoituvat. Ewald ei koskaan sanonut, että 

johonkin ei ollut rahaa tai aikaa. Hän tart-
tui elämään. Elämä ei ollut jotain, joka vie 
mennessään, vaan elämä piti tehdä itse.

Hän tarttui elämään kiinni ja kohtasi 
elämän omista lähtökohdistaan. Jo ensim-
mäinen suuri ratkaisu, se, ettei hän men-
nyt armeijaan, vaan lähti pois kotimaasta, 
oli esimerkki siitä, kuinka hän itse halusi 
luoda oman elämänsä. Se oli ihailtava piir-
re hänessä.”

Uskallusta ajatella itse

Pirjo Hess neuvoo ottamaan oppia tästä toi-
mintatavasta: ”Pitää uskaltaa toimia omalla 
tavalla. Ei pidä uskoa sokeasti kaikkea, mitä 
muualta sanotaan. Asioita pitää ajatella it-
se ja muodostaa niistä oma näkemys. Her-
ranpelkoa – siis viranomaisen pelkoa – ei 
saa olla, ja maalaisjärjen käyttö on sallittu.

Pirjo Hessin mielestä hänen toimintan-
sa perusta Ristola-yhteisössä on ollut vah-
va luottamus elämään: ”En olisi ryhtynyt 
tähän, ellei olisi ollut luottamusta elämään 
ja siihen, että asiat hoituvat. Siihen kuuluu 
myös se, että tätä ei tee itselleen vaan yh-
teiseksi hyväksi.”

Työ jatkuu

Oman koulun myötä Ristola-yhteisön toi-
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Pyri rauhaan, elä rauhassa, 

rakasta rauhaa. 
     Rudolf Steiner
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Ristola-yhteisön tärkeimmät vaiheet  

•	 Työperheyhteisön perustaminen 1982

•	 Nimen muuttaminen Ristola-yhteisöksi 1986 

•	 Ristola-säätiön perustaminen 1986

•	 Siirtyminen yksityiseksi palveluntuottajaksi 1989

•	 Muutto uuteen koulurakennukseen 1992

•	 Ewald Hessin poismeno 1994, vastuu siirtyi Pirjolle

•	 Pirjo Hess siirtyy eläkkeelle 2010

minta asettui uomiinsa. Viidennen vuoden 
jälkeen koulunsa päättäneet oppilaat lähti-
vät ulos maailmaan, ja uudet oppilaat tuli-
vat tilalle.

Ristola-yhteisö vietti 20-vuotisjuhlaa 
28.9.2002. Juhlan kunniaksi joulunäytel-
mänä esitettiin sama näytelmä ”Varenka” 
kuin ensimmäisenä jouluna 20 vuotta sit-
ten.

Pitkän Ristola-kautensa aikana Pirjo 
Hess on nähnyt muutoksen sekä yhteiskun-
nassa että kehitysvammahuollossa. Monet 

asiat ovat paremmin kuin alkuaikoina. Jo-
tain tärkeää on myös menetetty. Alussa yh-
teisö toimi tiiviisti yhdessä. Vanhemmilla oli 
enemmän aikaa toimia yhteisen asian puo-
lesta. Yhteishenkeä on edelleen tallella, mut-
ta tunne ei ole samanlainen kuin toiminnan 
alussa.

Pirjo Hessin pitkä työ Ristola-yhteisön 
johdossa päättyi elokuussa 2010, kun hän 
siirtyi eläkkeelle. Ristola-yhteisö jatkaa kui-
tenkin työtään Ewaldin ja Pirjon viitoitta-
malla tiellä.
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Ristola-yhteisön opetusta ohjaa hoitopeda-
gogiikkaan perustuva opetussuunnitelma. 
Hoitopedagogiikka perustuu itävaltalais-
syntyisen Rudolf Steinerin (1861–1925) 
ajatteluun. Hän kehitti 1900-luvun alus-
sa antroposofian nimellä tunnetun maail-
mankatsomuksen.

Steinerin oppeja on sovellettu erityi-
sesti kouluissa ja oppilaitoksissa. Steiner 
perusti vuonna 1919 Stuttgartiin kou-
lun Waldorf-Astorian tehtaan työläisten 
lapsille. Tästä koulusta ovat kehittyneet 
steinerkoulut, joita edelleen muualla maa-
ilmassa kutsutaan Waldorf-kouluiksi.

Kukaan ei ole vääränlainen

Hoitopedagogiikan taustalla on antroposo-
finen ihmiskuva, jonka mukaan ihminen 
on henkinen, sielullinen ja ruumiillinen 
olento. Jokaisen ihmisen sisin on terve. 
Niinpä kenestäkään ei voida sanoa, et-
tä hän on vääränlainen, epäonnistunut tai 
hyödytön. Jokaisella on oma elämäntehtä-
vänsä ja paikkansa maailmassa.

Vaikka opetusta ohjaa opetussuunni-
telma, opettajat joutuvat soveltamaan si-
tä oman luokkansa tarpeisiin ja jokaisen 
opiskelijan henkilökohtaisten ominai-
suuksien mukaan.

Opiskelijoiden kyky omaksua asioi-

ta vaihtelee paljon. Siksi opettajan täytyy 
usein keksiä itse paras tapa soveltaa ope-
tussuunnitelmaa.

Lähtökohtana on kohtaaminen

Ristola-yhteisössä kasvatuksen lähtökohtia 
ovat turvallinen opiskeluympäristö ja toi-
sen ihmisen avoin kohtaaminen. Onnistu-
neessa kohtaamisessa ihmiset saavat tilaa 
kasvaa omaksi itsekseen.

Ristolan opettajat kertovat, että kehi-
tysvammaisissa opiskelijoissa parasta on 
heidän kiireettömyytensä, suoruutensa ja 
hyvä ihmistuntemuksensa. Monille heis-
tä hitaus on luonteenomaista. Silloin opet-
tajan pitää itsekin oppia jättämään turha 
kiire pois. Opiskelijoiden edessä ei voi olla 
kukaan muu kuin on. Opettajien mieles-
tä opiskelijat ovat aidoimpia ihmisiä, joi-
ta he tuntevat.

Jokaisella on kykynsä ja rajansa

Opettaja kohtaa opiskelijansa ainutkertai-
sina yksilöinä ja kunnioittaa heidän omia 
rajojaan. Jokainen opiskelija saa tarvitse-
mansa tilan oppia ja kasvaa. Opetus on 
avointa jokaisen omille kyvyille ja mah-
dollisuuksille. Oppitunnit ja työpajat laa-
ditaan niin, että hitainkin pääsee mukaan. 

Työ, luovuus ja kohtaaminen
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Ristolan opiskelijat ovat aikuistuvia 
nuoria. Siksi opettajat eivät kohtele heitä 
lapsina vaan nuorina aikuisina.

Säännöllinen päivärytmi

Turvallisuutta koulutyöhön tuo säännölli-
senä toistuva päivärytmi.

Tavallinen päivä Ristolassa alkaa aa-
mupiirillä, jossa opettajat kertovat päivän 
tapahtumista. Kaikki lausuvat yhdessä aa-
murunon. Sen jälkeen opiskelijat jakautu-
vat työpajoihin. Työpajoja on viisi: kutomo, 
metallityöpaja, savipaja, puutyöpaja ja keit-
tiö. Kaikki opiskelijat työskentelevät vuo-

rollaan jokaisessa työpajassa. Perjantai on 
varattu teoriaopetukseen.

Muutaman tunnin pajatyöskentelyn tai 
teoriatuntien jälkeen on välipalan aika. Sen 
jälkeen opiskelijat ja opettajat lähtevät yh-
dessä ulos, ja kaikki voivat rentoutua ja iloi-
ta liikunnasta. Pajatyöt jatkuvat ulkoilun 
jälkeen. Kahdelta kaikki kokoontuvat lou-
naalle. Opiskelupäivä päättyy lounaaseen.

Arjen ja juhlan vuorottelua

Ristolan vuodessa vuorottelevat arki ja juh-
la. Vuodenkierto näkyy opetuksen sisällös-
sä ja vuotuisissa tapahtumissa.
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Syksy on muutoksen aikaa. Kesä on 
ohi ja luonto valmistautuu talveen. Kes-
kelle syksyä, Mikaelin päivän tienoille, 
ajoittuu Mikael-juhla, jota vietetään arkki-
enkeli Mikaelin muistoksi. Se on samalla 
sadonkorjuujuhla, jolloin kiitetään maan 
antimista. Juhlassa vanhemmat, ystävät ja 
Ristolan väki kokoavat yhdessä eloalttarin, 
jolle katetaan syksyn hedelmiä, vihannek-
sia ja värikkäitä lehtiä.

Myös joulun juhliminen on olennainen 
osa Ristolan vuotta. Opiskelijat ja opettajat 
yhdistävät voimansa ja valmistelevat juh-
laan näytelmän tai joulukuvaelman. 

Pääsiäisjuhla on yksi kevään kohokoh-
dista. Kiirastorstaina, ennen pääsiäislomaa, 
murretaan leipää ja syödään yhdessä. Opis-
kelijat kylvävät multaan siemeniä. Kun he 
palaavat pääsiäisloman jälkeen Ristolaan, 
siemenistä on kasvanut ruohoa ja kasveja. 
Se muistuttaa uudesta, versovasta elämästä.

Juhlat ja myyjäiset vahvistavat yhteisöl-
lisyyttä. Niiden avulla pidetään yllä yhteyk-
siä myös entisiin oppilaisiin ja vanhempiin.

Työtä omilla käsillä

Ristolan opetuksen lähtökohta on alusta as-
ti ollut työ ja omilla käsillä tekeminen. Käsi-
työ näkyy ja kuuluu kaikkialla.

Käsityön lähtökohta on, että pienestä ide-

asta kasvaa suuri kokonaisuus. Tekijä osallis-
tuu kaikkiin työvaiheisiin, suunnittelusta 
toteutukseen. Samalla hän oppii, että esineet 
eivät synny tyhjästä. Ne vaativat monien ih-
misten pitkäjänteisen ja keskittyneen työn.

Materiaalien ja työtapojen 
rikkautta

Työpajoissa opiskelijat kohtaavat uusia 
työtapoja ja uusia materiaaleja. Erilaiset 
materiaalit opettavat erilaisia työtapoja: 
huovutusvillaa käsitellään eri tavalla kuin 
pakotettavaa metallia. Puu on luonnon 
materiaali, jonka kauneus ja elävyys anta-
vat työstäjälleen syvän kokemuksen. Me-
talli taipuu hitaasti ja vaatii kärsivällisyyttä. 
Materiaalien rikkaus kehittää myös tunto-
aisteja. Märässä savessa on toisenlainen 
tuntu kuin kohonneessa pullataikinassa. 

Vaikka materiaalit ja työtavat vaihtelevat 
pajasta toiseen, perustyöliikkeet ovat lopul-
ta samoja. Monet oppilaat, joiden mah-
dollisuuksia oppimiseen lääkärit eivät ole 
nähneet, oppivat nämä perustyöliikkeet. 
Työpajojen opettajat sanovatkin, että työliik-
keet ovat osa ihmiskunnan yhteistä muistia.

Käsityö opettaa myös keskittymiskykyä 
ja sen kautta voi löytää oman luovuutensa.
Jokaiseen opiskelujaksoon pyritään yhdis-
tämään taiteellinen, tiedollinen ja käytän-
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nöllinen elementti. Käsityö ja taide ohjaavat 
opiskelijoita löytämään oman tapansa il-
maista asioita. Luovuus kasvattaa itsetuntoa 
ja kykyä ilmaista itseään.

Runon voimalla

Omilla käsillä tekeminen antaa opiskelijal-
le luottamusta itseensä ja omaan kykyynsä 
tehdä työtä. Nukkekodin rakentaminen ei 
ole vain pienikokoisen talon rakentamista. 
Samalla rakennetaan myös minuutta ja it-
setuntoa. Tekijä saa olla ylpeä omasta luo-
muksestaan.

Työn lomassa voidaan välillä levätä ru-
nojen parissa. Varsinkin Eino Leino on ollut 
suosittu, vaikkapa seuraava runo:

Se talo, min portilla kilpi on:
”Tässä talossa tehdään työtä.”
Se talo on pyhä ja pelvoton
ja pelkää ei se yötä.
Työs olkoon se suurta tai pientä vaan, kun 
vaan se työtä on oikeaa ja kun sitä palkan 
et tähden tee! Työ riemulla palkitsee.

Hoitavat liikkeet

Yhteisillä eurytmian tunneilla etsitään har-
monisia liikkeitä musiikin tai runojen tah-
dissa. Eurytmia tulee kreikan sanoista eu, 

hyvä ja rythmos, rytmi. Eurytmia on voi-
mistelun ja tanssin yhdistelmä, taiteellista 
liikuntaa.  

Eurytmiatunnit ovat samalla sosiaalis-
ta toimintaa. Opiskelijat joutuvat tekemään 
yhteistyötä, kun omat liikkeet sovitetaan 
toisten liikkeisiin.

Ennen kaikkea eurytmia opettaa ilmai-
semaan tunteita ja kokemuksia liikkeiden 
avulla. Siihen tähtäävät myös musiikki- ja 
kuvataideterapian tunnit. Musiikkiterapian 
tunneilla opiskelijat improvisoivat soittimil-
la ja laulaen. Monille tunteiden ilmaisemi-
nen voi olla vaikeaa. Taiteen kautta ihminen 
löytää keinon kertoa siitä, mistä on vaikeaa 
tai jopa mahdotonta puhua sanoilla.

Itsenäisyyttä asumisharjoittelusta

Kaksi kertaa vuodessa opiskelijoilla on kuu-
kauden kestävä asumisharjoittelu, joka oh-
jaa kohti itsenäistä ja mielekästä elämää. 
Yleensä asumisharjoittelussa on kerralla 
noin viisi opiskelijaa. Kaikki asuvat omassa 
huoneessa, opettelevat itsenäistä elämistä ja 
pitävät huolta itsestään ja toisistaan. 

Monet vanhemmat jännittävät etukä-
teen, miten heidän nuorensa pärjää asumis-
harjoittelussa. Suurin osa pärjää loistavasti. 
Ristolan opettajat kertovat, että opiskelijois-
sa voi tapahtua suuriakin muutoksia. Ujo 
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opiskelija saattaa muuttua avoimeksi ja tar-
mokkaaksi, kun hän elää yhdessä saman-
ikäisten nuorten kanssa.

Opiskelijat jakavat kotityöt ja huolehti-
vat asuintilojen viihtyisyydestä. Iltaisin on 
harrastusten aika. Ristolassa käy aikamoinen 
kuhina, kun taksit kuljettavat opiskelijoita 
harrastuksiin ja takaisin. Viikonloppuna ta-
lon väki saattaa lähteä yhdessä vaikkapa elo-
kuviin tai konserttiin. 

Asumisharjoittelun tarkoituksena on 
helpottaa opiskelijoiden itsenäistä asumista. 
Elämä on mielekästä, kun voi tehdä itselleen 
tärkeitä asioita ja saa olla päättämässä omas-
ta elämästään. Sellainen elämä on myös asu-
misharjoittelun tavoite.

Mielekäs työpaikka

Ristola-yhteisön 30 oppilaan koulu on ol-
lut monille opettajista mielekäs työpaikka 
vuosien ajan. Opettajien vaihtuvuus on ol-
lut vähäistä, ja monet koulusta lähteneet 
opettajat ovat palanneet takaisin. Yhteisölli-
syys, päättäminen yhdessä isoista asioista ja 
henkilökohtaisten asioiden huomioon otta-
minen joustavasti ovat olleet tärkeitä arvo-
ja työntekijöille. 

Erään opettajan kiitokset vuosikerto-
muksessa ovat aidot: ”Kiitos siitä, että sain 
tänä aikana kokea paljon sellaista, mikä 
kuuluu elämäni kauneimpiin kokemuk-
siin.”

Uudet sukupolvet ovat henkisen 

kasvun voiman soihtu läpi elämän,  

tietoisuuden valoa kohti. 

    Rudolf Steiner
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Eräs Ristolan opiskelija käytti kouluun 
tullessaan aurinkolaseja kaikkina vuoden-
aikoina, satoi tai paistoi. Kun opettajat 
kysyivät, miksi hän ei luopunut aurinkola-
seista edes pilvisellä säällä, vastaus tuli no-
peasti: ”Muuten kaikki näkisivät, että olen 
kehitysvammainen.”

Ristolan tärkein tehtävä on kasvattaa 
opiskelijoiden itsetuntoa ja saada heidät 
luopumaan ”aurinkolaseista”. Opettajat 
näkevät opiskelijoissa viiden vuoden aika-
na tapahtuvat muutokset. Selkein muutos 
näkyy usein selkärangassa: huono ryh-
ti suoristuu. Muutos ei ole vain fyysinen. 
Suoraselkäinen ihminen uskaltaa ottaa vas-
tuuta itsestään ja iloita omasta elämästään. 

Vahvuudet esiin

Pirjo Hess on nähnyt monia esimerkkejä, 
kuinka nuoresta saattaa yhteisössä kuoriu-
tua aivan eri mies tai nainen kuin koti-
oloissa. Kasvatuksessa yritetään vahvistaa 
kunkin omia vahvuuksia ja saada hyviä 
puolia esiin. 

Pirjo Hess muistelee: ”Eräs poika oli 
kouluun tullessaan kuin metsäläinen. Poi-
ka vietiin ensin parturiin ja sitten vaate-
kauppaan. Vähitellen alta kuoriutui siisti 
nuorimies. Poika myös käyttäytyi haasta-
vasti, joten hänen kanssaan piti opetella 

olemaan niin kuin tavallisesti ollaan eri ti-
lanteissa ja muiden ihmisten kanssa. Äiti ei 
ollut nähnyt mahdollisuuksia ja vahvuuk-
sia, joita hänen pojassaan oli, vaan asiat 
olivat jääneet vähän rempalleen. Äidille oli 
suuri elämys, kun hän pääsi elokuviin yh-
dessä poikansa kanssa ja voi kutsua ystäviä 
kylään. Poika on hyvä esimerkki siitä, mi-
ten Ristola-yhteisö valmistaa ihmistä elä-
mää varten.”

Monipuoliset taidot lisäävät 
itsevarmuutta

Opiskelijat oppivat kouluaikana monipuo-
lisia kädentaitoja. Monet opiskelijat ovat 
kiinnostuneet yksipuolisesti asioista. Risto-
la ohjaa opiskelijoita useaan eri suuntaan. 
Heitä kannustetaan tekemään lukuisia eri-
laisia asioita, jotta he eivät jumitu vain yh-
teen toimintaan.

Aktiivinen käsillä tekeminen kasvat-
taa halua tehdä työtä. Kun opiskelijat huo-
maavat pystyvänsä monenlaisiin töihin, 
heidän itsevarmuutensa kasvaa ja he uskal-
tavat tarttua uusiin tehtäviin.

Aurinkolomalta eteenpäin

Opintosuunnitelman mukaan opiskelijat 
tekevät viidentenä vuonna lopputyön itse 

Selkä suorana omaan elämään
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valitsemastaan aiheesta. Kevätlukukauden 
lopussa koulunsa päättävät opiskelijat te-
kevät yhteisen ulkomaanmatkan. Monena 
vuonna matka on suuntautunut Kreikkaan 
tai Espanjaan. 

Viimeisen kouluvuoden lopussa opis-
kelija, hänen vanhempansa, sosiaalityön-
tekijä ja Ristolan työntekijät kokoontuvat 
yhteiseen keskusteluun, jossa mietitään 
nuoren tulevaisuutta: minne nuori voisi 
jatkaa Ristolan jälkeen?

Monet opiskelijat ovat siirtyneet Ris-
tolan jälkeen oman kotikaupunkinsa päi-

vätoimintakeskukseen. Muutamat ovat 
työllistyneet laitoshuoltajaksi sairaalaan, 
siivoojaksi kouluun tai apulaiseksi ruoka-
kauppaan.

Vuonna 1993 Ristola-yhteisö perus-
ti kahvila Arcobalenon yhdessä pohjoisen 
sosiaalikeskuksen kanssa. Se antaa mahdol-
lisuuden muutamalle nuorelle tehdä työtä 
kahvilassa.

Mahdollisia jatkopaikkoja ovat esi-
merkiksi Tapolan kyläyhteisö ja Mylly-
lähde-yhteisö, joiden toiminta perustuu 
hoitopedagogisiin lähtökohtiin.

Puoleesi, oi Jumalan henki  

käännyn pyytäen 

ett’ siunaus ja voima 

sisimmässäni kasvais 

oppia ja tehdä työtä. 

  Rudolf Steiner
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Lopuksi
Ristola-yhteisö on historiansa aikana tar-
jonnut oivallisen kasvupaikan lukuisille ke-
hitysvammaisille nuorille. Vuosien varrella 
oppilasmäärä on kasvanut kolmesta kol-
meenkymmeneen. Vanhemmat, läheiset 
ja ystävät ovat kokeneet yhdessä tekemisen 
voiman ja sen hyvänolontunteen, joka syn-
tyy lämminhenkisestä yhdessäolosta.

Ristola-yhteisö on kokenut muutoksen, 
joka on tapahtunut yhteiskunnan suhtau-
tumisessa kehitysvammaisiin. Pirjo Hess 
kertoo: ”Kehitysvammaisiin suhtaudutaan 
paremmin ja heidät hyväksytään aivan eri 
tavalla kuin ennen. Aiemmin rakennettiin 
isot keskuslaitokset kauas metsään, pois 
muiden silmistä. Nykyään kehitysvammai-

set nuoret liikkuvat kadulla luurit korvissa 
niin kuin muutkin nuoret. Enää ei tarvit-
se kysyä ravintolasta etukäteen lupaa, ote-
taanko kehitysvammaisia vastaan, vaan he 
ovat tervetulleita. Heistä puhutaan ja he 
näkyvät julkisuudessa.”

Vaikka Ristola-yhteisön toiminta on 
muuttunut ja kehittynyt, samat alkuajoil-
ta peräisin olevat tavoitteet ja ihanteet ovat 
tallella. Ne kannattavat toimintaa jatkos-
sakin. Pirjo Hessin sanoin: ”Toivoisin, et-
tä taloudellisesta tilanteesta huolimatta 
Ristola-yhteisön kaltaisille vaihtoehtoisil-
le toimintamuodoille löytyisi tilaa ja rahaa 
julkisessa kehitysvammahuollossa. Että 
kaikille riittäisi elintilaa.”

Järkähtämättä asettaudun olemassaoloon.  

Turvallisesti astun elämän rataa. 

Rakkautta suojelen sisimmässä. 

Toivolla leimaan jokaisen teon. 

Luottaen kaiken ajattelen. 

Nämä viisi johtavat minut päämäärään.  

Nämä viisi antavat minulle elämän tunnon. 

    Rudolf Steiner
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Kiitos
Ewald ja Pirjo Hess
Paula Josefsson-Coute
Krista-Maria von Wolfersdorff
Raili Pääskyluoto
Merja Lille
Martti Aho
Tuula Elo
Samuli Aaltolahti
Pertti Heikkinen
Maarit ja Aarni Holttinen
Mikko Mäntynen
Seppo J. Halme
Helmer Knutar
Suvi Laakso
Sippo Falck
Terhi Kuisma
Eija Seppä
Carlos Felgueroso
Burkhardt Bierbaum
Riitta Laakso
Pirkko Hakkarainen
Terhi Neste

Pirkko Järvi
Joel Nokelainen
Pentti Gauriloff
Olavi Sirkiä
Sanna Mäennenä
Mariana Wargh
Ritva Syrjänen
Pietro Succi
Outi Kaski
Aino Ahti
Pentti Moilanen
Tuija Nauska
Petri Kesonen
Arabela Neculau
Nina Behm
Kirsi Määttänen
Kim Holopainen
Tero Martikainen

Sekä lukuisille muille, jotka ovat olleet 
rakentamassa ja tukemassa Ristolan 
toimintaa.





Aikaa kohdata, tilaa kasvaa 
Ristola-yhteisö 1982–2010

Vuonna 1982 Ewald ja Pirjo Hess perustivat 
hoitopedagogiikkaan, käsityöhön ja vahvaan 
yhteisöllisyyteen perustuvan työperheyhtei-
sön kehitysvammaisille nuorille. Työperheyh-
teisöstä kehittyi Ristola-yhteisö. Toiminnan 
peruskiviä ovat alusta olleet vahva näkemys 
oppimisesta ja kasvamisesta sekä syvä luotta-
mus elämään.


