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On työn aika

Oppivelvollisuuskoulutusta toteuttamassa

Lukuvuosi 2021–2022 on ollut historiallinen. 
Elokuussa 2021 maassamme tuli voimaan uudis-
tettu oppivelvollisuuslaki ja joukko siihen liittyviä 
säädösmuutoksia. Oppivelvollisuus laajeni toisen 
asteen tutkintoon saakka. 

Uudistuksella on ollut merkittäviä vaikutuksia 
myös opistoomme. Valmisteluvaiheissa koettiin 
huolenhetkiä: onko peruskoulutusta pääsevien 
nuorten ottaminen kansanopistoon enää mahdol-
lista? Tässä vaiheessa saatamme kiitollisina todeta, 
että monien vaiheiden kautta Jumala on johtanut 
asioita opiston kannalta hyvin. 

Oppivelvollisuusuudistuksen myötä myös opis-
tomme koulutustehtävä on saanut uusia piirteitä. 
Perinteiset nuorille suunnatut linjat lakkasivat ja ti-
lalle perustettiin uudet oppvelvollisuuskoulutuslin-
jat. Linjauudistus oli kiinnostava, mutta aikataulun 
kireyden vuoksi myös vaativa ponnistus. 

Uusia linjojen opetussuunnitelmat on rakennettu 
opetushallituksen antamien valtakunnallisten ope-
tussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Tässä 
mielessä valtiovalta ohjaa ja sääntelee opiston 
toimintaa entistä enemmän. Käytännön opetussi-
sällöt eivät kuitenkaan merkittävästi muuttuneet. 
Myöskään kasvatusnäkemystä ei ole tarvinnut 
vaihtaa. Äärimmäisen keskeistä on, että edelleen 
kunkin kansanopiston arvoperusta saa ja tulee  
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näkyä myös oppivelvollisten koulutuksessa. Opis-
tomme on edelleen kristillinen opisto – elävän 
sanan koulu sanan syvimmässä merkityksessä.

Mikä opiston arjessa on sitten muuttunut? Mer-
kittävä käytännön asia on, että opistovuodesta on 
tullut oppivelvollisille maksuton. Kädenojennus 
perheille on tuntuva; opistolle asian vaikutus on 
kutakuinkin neutraali, koska samalla mahdollisuut-
tamme periä opiskelumaksuja on rajoitettu. Toinen 
muutos liittyy opiskeluhuolto- ja kurinpitoasioihin. 
Aiemmin opistolla oli niiden suhteen hyvin vapaat 
kädet. Nyt meitä ohjaavat samat pykälät kuin 
lukioita.

Kaikkiaan uudistus on merkinnyt opistollem-
me yhtäältä uuden alkua, toisaalta jatkuvuutta. 
Muutokset ovat teettäneet paljon työtä lyhyes-
sä ajassa, jota koronapandemia on muutenkin 
vaikeuttannut. Valmisteluissa ja toteutuksessa 
yhteistyö sisaropistojen, kansanopistoyhdistyksen 
yhteistyöverkostojen ja muiden kumppaneiden 
kanssa on ollut rakentavaa, ja se on vienyt asioita 
eteenpäin. Kiitos kaikille uudistuksen toimeenpa-
noa toteuttaneille ja tukeneille!

Taustayhteisön koulu

Olen kohdannut kysymyksen: missä määrin opisto 
enää tarvitsee tukea, kun valtionosuudet ovat 
oppivelvollisuuskoulutuksen vuoksi kasvaneet? 
Taustayhteisön tuki on moniulotteinen asia. 
Kansanopistot ovat kukin jonkin kansanliikkeen 
perustamia. Niillä on jokin aatteellinen tausta. 
Tässä suhteessa ne eroavat kunnallisista ja val-

tiollisista oppilaitoksista. Reisjärven, Jämsän ja 
Ranuan opistojen taustayhteisö on vanhoillislesta-
diolainen herätysliike. Nämä opistot on perustettu 
tukemaan kotien kasvatustyötä ja jotta mahdolli-
simman monella olisi mahdollisuus itsensä kehittä-
miseen tiedoissa ja taidoissa turvallisessa, kristillis-
ten arvojen mukaisesti toimivassa oppilaitoksessa.
Tämä on edelleen opistojemme ydintehtävä.

Opistojen perustamisessa taustayhteisöllä on 
ollut keskeinen merkitys. Näin on myös opistojen 
ylläpitämisessä. Opisto tarvitsee edelleen tausta-
yhteisönsä kokonaisvaltaisen tuen. Se on opiston 
elinehto.

Kaikkein tärkeintä tukea on henkinen ja hengelli-
nen tuki. Se tarkoittaa opiston tukemista ajatuksin, 
puhein ja rukouksin – opiston muistamista ja työn 
arvostamista. Kuitenkin myös aineellinen tuki on 
tärkeää. Vaikka valtionosuudet ovat kasvaneet, on 
aihetta huomata, että niitä ei saada investointei-
hin. Esimerkiksi rakennushankkeet tai kalustohan-
kinnat opisto joutuu toteuttamaan ilman valtion 
tukea. Taustayhteisön taloudellinen tuki on välttä-
mätöntä opiston menestymiselle.

Tulevaisuuden näkymiä

Opiston huomispäivän näkymät ovat valoisat. 
Oppivelvollisuusuudistus luo tulevaisuudenuskoa. 
Lisäksi se on arvostuksenosoitus kansaopistoille. 
Meille on annettu uusi koulutustehtävä. Tahdom-
me myös hoitaa sen kunnialla. Muita keskeisiä  
myönteisiä lähtökohtia ovat opiston talouden 
myönteinen kehittyminen viime vuosien aikana 
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sekä innostunut, ammattitaitonen ja sitoutunut 
henkilökunta. Työyhteisössä vallitsee hyvä ja kan-
nustava ilmapiiri.

On kuitenkin todettava, että haasteita ja suoranai-
sia ongelmiakin on. Suurin ja kipein on opistojem-
me opiskelijapaikkojen vähälukuisuus hakijamää-
rään nähden. Tänä keväänä vain puolet hakijoista 
pääsee opistoihin. Nuorille ja perheille pettymys 
on kipeä. Myötätuntomme on heidän luonaan. 
Emme kuitenkaan tyydy vain osaaottaviin ajatuk-
siin. Opistomme on mukana SRK:n, SFC:n ja sisa-
ropistojemme projektissa, jossa etsitään ratkaisua 
tähän vaikeaan kysymykseen. Rukoilemme Juma-
lan johdatusta tähänkin työhön.

Toinen työmaan  paikka opistollamme on ikään-
tyvien kiinteistöjen kanssa. Viime vuoden lopulla 
johtokuntamme hyväksyi kiinteistöstrategian, joka 
ohjaa kiinteistöihin liittyviä ratkaisuja tulevina vuo-
sina.  Päärakennuksen peruskorjaukset on aloitet-
tu, ja ne jatkuvat usean vuoden ajan. Parhaillaan 
valmistelemme kahden uuden asuntolan rakenta-
mista. Tälläkin saralla on työn aika.

Kolmas huomiota vaativa asia  on henkilöstön 
jaksaminen. Korona-aika kaikkine käänteineen, ja 
nopeassa aikataulussa toteutettu oppivelvollisuu-
suudistus ovat vaatineet paljon venymistä. Lisäksi 
on todettava, että työoloissa ja  työ- ja vapaa-ajan 
rytmityksessä tapahtuneesta kehityksestä huoli-
matta opistotyö on edelleen kokonaisvaltaista. Se 
on elämäntapa, joka tahtoo viedä koko ihmisen. 
Näistä syistä on tarpeen edelleen panostaa henki-
lökunnan tukemiseen. Johtokuntamme on esimer-
killisen vastuullisesti toiminut tässäkin asiassa.

Yhteenvetona menneestä lukuvuodesta ja tule-
vaisuudenpohdinnoista voi sanoa: ihmeellisellä 
tavalla Jumala on siunannut työtämme. Siihen 
luotamme jatkossakin. Opiston ystävien tuki on 
ollut puhuttelevaa. Valtiovalta on tehnyt opisto-
jen kannalta myönteisiä ratkaisuja. Opistolaiset 
ovat yhdessä henkilökunnan kanssa toteuttaneet 
onnistuneen opistovuoden.

Lämmin kiitos kaikille opistotyötä edistäneille ja 
tukeneille!

Valtteri Laitila
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Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry

Vuosikertomus 2021

I Hallinto

1. Yhdistyksen jäsenmäärä ja kokoukset

Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry:ssä  
oli 31.12.2021 54 ainais- ja 2798 vuosijäsentä 
sekä 48 yhdistysjäsentä, yhteensä 2900 jäsentä. 
Yhdistys  piti vuosikokouksensa 15.4.2021. Ko-
koukseen osallistui 25 yhdistyksen jäsentä, ja sen  
puheenjohtajana toimi Tuomo Jokitalo Sievistä. 
Kokous käsitteli 14 asiaa. 

2. Tilintarkastus

Tilintarkastajat
HT Virve Puolitaival ja DI Seppo Jokelainen 

Varatilintarkastajat
JHT Hilkka Ojala ja KTM Aapo Romppanen

3. Johtokunta

• Rehtori, KTM, TM Sakari Typpö pj., Kannus, 
• Luokanopettaja, KM Arto Paavola, vpj. 

Reisjärvi
• Kehittämispäällikkö, KM Juha Aho, Oulu
• Hallintojohtaja, Tuomo Hilliaho, Liminka
• Rakennusinsinööri Matti Jokitalo, Kiuruvesi

• Rehtori, KM Erkki Kinnunen, Kokkola
• Yrittäjä, Senja Koivukangas, Oulunsalo
• Toimittaja Vesa Kärkkäinen, Kuopio
• Lehtori, FM Markku Lahtinen, Seinäjoki 
• Johtaja DI Antti Lauhikari, Ylivieska
• Kehityspäällikkö, TM Eija-Riitta Niinikoski, 

Nivala
• Kirkkoherra, TM rovasti Mauno Soronen, 

Haapavesi 
• Maanviljelijä, Petri Tervamäki, Sievi 
• Opinto-ohjaaja, TM Elisa Tuukkanen, Raahe
• Toimitusjohtaja Mikko Niskanen, Haapajärvi

varajäsenet
• Toimitusjohtaja, DI Antti Hintikka, Ruukki 
• Rehtori, KM Pasi Kanniainen, Perho 
• Audionomi Sanna Kotimäki, Kajaani 
• Opettaja, KM Teemu Kukko, Vaasa
• Toimitusjohtaja, arkkitehti Kyösti Marjanen, 

Ylivieska
• Kustannuspäällikkö, FT Ari-Pekka Palola, Me-

rijärvi

Johtokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimi rehtori 
Valtteri Laitila ja teknisenä sihteerinä vararehtori 
Susanna Pöyhtäri. Lisäksi kokouksiin ovat osallis-
tuneet koulutussuunnittelija Hannu Inkeroinen, 
henkilökunnan edustajana yhteiskunnallisten 
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aineiden opettaja Jorma Kauppila (30.9. saakka) ja 
kuraattori Jenni Hilliaho (1.10. alkaen) sekä talous-
asioiden osalta talouspäällikkö Jouni Tiirola. Johto-
kunta kokoontui vuoden aikana seitsemän  kertaa  
ja käsitteli 119 pöytäkirjaan merkittyä asiaa.

4. Johtoryhmä

• Rehtori Valtteri Laitila, pj.
• Vararehtori Susanna Pöyhtäri, vpj. ja siht.
• Johtokunnan puheenjohtaja Sakari Typpö
• Johtokunnan varapuheenjohtaja Arto Paavola
• Koulutussuunnittelija Hannu Inkeroinen
• Talouspäällikkö Jouni Tiirola (talousasioiden 

osalta)

Johtoryhmä on toiminut opiston  kehittämistyö-
ryhmänä ja avustanut rehtoria johtokunnassa 
käsiteltävien asioiden valmistelussa. Johtoryhmä 
kokoontui vuonna 2021 kahdeksan kertaa ja käsit-
teli 75 asiaa.

5. Kiinteistöjen tulevaisuustyöryhmä

• Rehtori Valtteri Laitila, pj.
• Vararehtori Susanna Pöyhtäri, vpj. ja siht.
• Johtokunnan puheenjohtaja Sakari Typpö
• Johtokunnan varapuheenjohtaja Arto Paavola
• Johtokunnan edustaja Matti Jokitalo
• Johtokunnan edustaja Kyösti Marjanen
• Johtokunnan edustaja Juha Aho (6.8. alkaen)
• Johtokunnan edustaja Mikko Niskanen (6.8. 

alkaen)
• Koulutussuunnittelija Hannu Inkeroinen
• Kiinteistökoordinaattori Tuomo Jokitalo

Johtokunnan vuonna 2019  perustama kiinteistö-
jen tulevaisuustyöryhmän jätti loppuraporttinsa ja 
kiinteistöstrategiaesityksen  joulukuussa. 

II Henkilöstö

1. Henkilökunta vuonna 2021
      
Rehtori
Rehtori TM, pastori Valtteri Laitila
    
Kokonaistyöajassa olevat opettajat

• Vararehtori ja kasvatusaineiden opettaja KM 
Susanna Pöyhtäri

• Äidinkielen opettaja FM Outi Miettunen
• Kotitalouden opettaja KM Minna Paalavuo
• Yhteiskunnallisten aineiden opettaja KM Jor-

ma Kauppila (30.9. saakka) 
• Teknisten aineiden opettaja KM Tuomo Jokita-

lo (70% työaika)
• Terveys- ja liikunta-alan opettaja, opinto-oh-

jaaja  LitM Hannele Karppinen
• Kuvataiteen opettaja TaM, DI Timo Kinnunen
• Kieltenopettaja FM Matti Erkkilä
• Erityisopettaja KM, EO Hanna Vannas 

(1.8.2021 alkaen)
• Yrittäjyyden ja matematiikan opettaja FM Ari 

Ervasti (1.8.2021 alkaen)
• Luonto- ja erätaitojen sekä liikunnan opettaja 

KM Helinä Kinnunen (1.8.2021 alkaen)

Kokonaistyöajassa olevien opettajien sijaiset

• Matematiikan opettajan sijainen KM Venla 
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Karjula (sijainen 31.7. saakka)
• Erityisopettajan sijainen KM, EO Krista Mätäs-

aho (31.7. saakka)

Perusoppijakson sivutoimiset tuntiopettajat

• Sosionomi Jenni Hilliaho, venäjä ja vanhustyö
• KM Helinä Kinnunen, liikunta (31.7.2021 

saakka)
• Linda Korva, ratsastus 
• Merkonomi Eija Tiitinen, valinnainen tekstiili-

työ

Lisäksi perusoppijaksolla, lyhytkursseilla ja maksul-
lisena palvelutoiminta toteutetuissa koulutuksissa 
käytettiin vierailevia luennoitsijoita ja opettajia.

Opiskeluhuolto- ja ohjaushenkilöstö

• Kuraattori KM Helinä Kinnunen (31.7.2021 
saakka)

• Kuraattori sosionomi Jenni Hilliaho 
• Kuraattori sosionomi Markus Runtti 

(15.8.2021 alkaen)
• Ohjaaja sosionomi Annukka Mustajärvi 

15.7.2021 alkaen
• Ohjaaja lähihoitaja Johanna Koskela (7.5.2021 

saakka)
• Ohjaaja koulunkäynninohjaaja Hanna Laitila 

(toimivapaalla 31.7.2021 saakka)
• Ohjaajan sijainen merkonomi Irja Leppänen 

(7.5.2021 saakka)

Hallinto- ja suunnitteluhenkilöstö

• Koulutussuunnitelija MuM Hannu Inkeroinen

• Taloussihteeri merkonomi Eija Tiitinen
• Talous- ja hallintosihteeri merkonomi Mirk-

ka-Leena Kinnunen
• Toimistovirkailija merkonomi Eveliina Immo-

nen

Keittiöhenkilöstö

• Ravitsemustyön esimies Sisko Ylimäki
• Kokki Johanna Rahkola
• Kokki Aino-Maija Riekki
• Kokki Pauliina Ylikotila

Kiinteistöhenkilöstö

• Kiinteistökoordinaattori (30% työaika) KM 
Tuomo Jokitalo

• Kiinteistönhoitaja Juho Timlin
• Laitoshuoltaja Anneli Laurila 
• Siivoustyönohjaaja insinööri Anni Laitila (toimi-

vapaalla 1.6. alkaen)
• Siivoustyönohjaajan sijainen Merja Jokitalo 

(1.6. alkaen)
• Talonrakentaja Elias Laitila (1.8. alkaen)
• Talonrakentaja Samuli Österberg (1.8. alkaen)

2. Henkilöstöhallinto- ja toiminnot

Henkilökunta kokoontui viikoittain henkilöstöko-
koukseen. Työalatiimit ja vastuualuetiimit ko-
koontuvat keskimäärin joka toinen viikko. Lisäksi 
opetushenkilöstö kokoontuu vähintään yhtenä 
aamuna viikossa yhdessä suunnittelemaan ja 
valmistelemaan opetusta. Opiskelijahuoltoryhmä 
kokoontui kerran viikossa. Työsuojelutoimikunta 
kokoontui kerran.
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Henkilöstökoulutuksen tavoitteena oli henkilökoh-
taisen osaamisen lisääminen ja tiimityön vahvis-
taminen jatkuvan oppimisen periaatteen mukai-
sesti. Henkilöstöä rohkaistiin alansa kursseille ja 
koulutukseen. Kaikille yhteisenä henkilöstökoulu-
tuksena osallistuimme opistomme toteuttamalla 
yhteistyöopistojen yhteiselle henkilöstön koulu-
tus- ja virkistykurssille. Kurssi pidettiin etäkurssina 
elokuussa 2021.
Työkykyä ylläpitävän toiminnan tavoitteena on 
edistää henkilöstön työssä jaksamista ja rohkaista 
kunnon monipuoliseen kohottamiseen. Opiston 
työntekijöillä oli  mahdollisuus saada yksilöllistä 
työnohjausta tarpeen mukaan. Yhteisötyönohjaus 
toteutettiin toukokuussa. Vuorossa olleet vakitui-
set työntekijät kävivät lakisääteisessä työterveys-
tarkastuksessa. 
Tammi–heinäkuussa toteutettiin henkilöstön 
liikuntakampanja. Sen aikana henkilökunta sai 
liikkua tunnin viikossa työajalla, jos liikkuu tunnin 
vapaa-ajalla. Kampanjan sai myönteisen vastaan-
oton ja kyselyn perusteella se todettiin vaikutta-
vuudeltaan merkittäväksi. Johtokunta päätti jatkaa 
kampanjaa myös vuonna 2022.  Opiston kuntosali 
ja saunat olivat vapaasti työntekijöiden käytössä. 

III Toimintavuosi 2021

1. Johdanto

Vuosi 2021  oli historiallinen. Maassamme toteu-
tettiin merkittävä uudistus: oppivelvollisuuden 
laajentaminen ensimmäisen oppivelvollisuuslain 
juhlavuonna. Opistolle uudistus merkitsi perin-
teisten nuorille suunnattujen kansanopistolinjojen 

lopettamista ja uusien oppivelvollisuuskoulutus-
linjojen perustamista. Uudistuksen paikallinen 
toimeenpanon on vaatinut työtä, mutta on iloittu 
sen tuomista kehittämismahdollisuuksista ja rahoi-
tuspohjan vahvistumisesta.

Oppivelvollisuusuudistuksen lisäksi vuotta 2021 
leimaa edellisvuonna alkanut  maailmanlaajuinen 
epidemia, koronaviruspandemia.  Tartuntataudin 
torjuntaan tähdänneet toimet vaikuttivat merkittä-
västi opiston toimintaan. Perusoppijakson kevätlu-
kukausi toteutettiin erityisjärjestelyin: tavanomai-
sia viikonloppuvapaita ei pidetty, vaan opiskelijoilla 
oli kevään aikana vain yksi kahden viikon loma. 
Vierailut opistolle ja opistolta rajattiin minimiin. 
Erityisjärjestelyiden vuoksi lyhytkursseja ei ke-
väällä toteutettu muutamaa poikkeusta lukuunot-
tamatta. Kesällä ja syksyllä ne jälleen toteutuivat, 
tosin erityisin varotoimin. Tautitilanteen vuoksi 
opistoseurat voitiin toteuttaa vain radiossa ja ver-
kossa. Samalla tavalla toteutuneissa  Suviseuroissa 
opistoa käytettiin studiona. 

Kaikkiaan voidaan kuitenkin todeta, että opisto 
selvisi koronavirukseen liittyvissä kysymyksissä 
kohtalaisen vähällä vuonna 2021. Monista ki-
peistäkin muutoksista huolimatta vuosi 2021 oli 
myös saavutusten ja siunausten vuosi. Opistolla 
toteutettiin poikkeuksellisen monia investointeja. 
Rekrytoinnit onnistuivat erinomaisesti. Opiston 
talous kesti hyvin pandemiarajoitusten aiheutta-
mat menetykset. Tähän vaikutti olennaisesti ope-
tushallituksen antama huomattava ylimääräinen 
valtionavustus. 
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Kolmas tärkeä lähtökohta vuoteen 2021 oli 
opiston uusi strategia. Vuonna 2019 käynnistynyt 
strategian päivitys johti uuden strategian hyväk-
symiseen alkuvuodesta 2021. Päättyneen toimin-
tasuunnitelma laadittiin uuden strategian pohjalta, 
ja muutenkin sen toteuttaminen käynnistyi heti 
hyväksymisen jälkeen.

2. Strategiset lähtökohdat

A. Lainsäädäntö, ylläpitämislupa ja ylläpitäjän 
säännöt 

Vuonna 2021 Reisjärven Kristillisen Kansanopis-
toyhdistyksen ja sen ylläpitämän kansanopiston 
toimintaa toteutettiin ja kehitettiin seuraavista 
lähtökodista käsin.
Yhdistyksen säännöt määrittävät sille seuraavan 
tehtävän:
Reisjärven Kristillisen Kansanopistoyhdistyksen 
tarkoituksena on kansansivistyksen edistäminen 
kristillis-siveellisessä hengessä. Uskontokasvatus 
ja eettinen opetus tapahtuu Raamatun ja evan-
kelisluterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta. 
Tarkoitustaan varten yhdistys omistaa ja ylläpitää 
Reisjärven kristillinen opisto -nimistä kansanopis-
toa Reisjärven kunnassa. (Reisjärven Kristillinen 
Kansanopistoyhdistys ry:n säännöt)

Reisjärven kristillinen opisto on sisäoppilaitos, 
joka toteuttaa vapaan sivistystyön koulutusta. 
Lain mukaan tämän koulutusmuodon tarkoituk-
sena on edistää yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa 
ja aktiivista kansalaisuutta jatkuvan oppimisen 
periaatteen mukaisesti. Edelleen sen tavoitteena 
on edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, 

hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoi-
suuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuu-
den ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa 
sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, 
yhteisöllisyys ja osallisuus. 

Kansanopistot ovat kokopäiväistä opetusta anta-
via sisäoppilaitoksia, jotka järjestävät nuorille ja 
aikuisille omaehtoisia opintoja, edistävät opiske-
lijoiden opiskeluvalmiuksia sekä kasvattavat heitä 
yksilöinä ja yhteiskunnan jäseninä. Kansanopistot 
voivat koulutustehtävässä painottaa myös arvo- ja 
aatetaustaansa, kasvatustavoitteitaan tai erityisiä 
koulutustehtäviään. (Laki vapaasta sivistystyöstä 
21.8.1998/632, 1765/2009)

Ylläpitämislupa määrittelee Reisjärven kristillisen 
opiston koulutustehtävän: 
Reisjärven kristillisen opiston koulutus perustuu 
vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen kristilli-
siin arvoihin. Opiston koulutuksessa painottuvat 
arvokasvatus, omaehtoinen oppiminen, vastuulli-
suus, yhteisöllisyys ja osallisuus. Uskontokasvatus 
ja -opetus pohjautuvat Raamattuun ja evanke-
lis-luterilaisen kirkon tunnustukseen. Koulutuksen 
painopistealueita ovat yleissivistävät ja yhteiskun-
nalliset aineet. Opisto järjestää lisäksi taustayh-
teisönsä tarpeisiin perustuvaa koulutusta. Osana 
koulutustehtäväänsä opisto järjestää koulutusta 
vaikeasti vammaisille.  (Reisjärven kristillisen opis-
ton ylläpitämislupa OKM/15/532/2011)

B. Uusi strategia

(Ks. kuva)
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Löydä oma polkusi

Arvot
• Kristilliset arvot 
• Yhteisöllisyys
• Jatkuva kehittyminen

Tavoitekuva
Olemme kristillinen ja yhteisöllinen sisäoppilaitos, 
jonka monipuolinen ja innovatiivinen toiminta innostaa 
oppimaan uutta ja löytämään omia vahvuuksia. 

Toimintaperiaatteet
•  Rohkeasti kokeileva ja uutta etsivä
•  Verkoston turvallinen kumppani
•  Taloudellisesti ja suunnitelmallisesti toimiva
•  Vastuullisesti yrittäjämäinen ja kansainvälinen

Toiminta-ajatus
Järjestämme  monipuolista koulutus- ja palvelutoimintaa palvelemaan  
yhteiskunnan ja taustayhteisömme tarpeita. Toimintaa ohjaavat taustayhteisömme, 
vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen, kristilliset arvot.  Koulutusta tarjotaan 
kaikenikäisille ja myös vaikeasti vammaisille.

Kehittämisstrategia
Kehitämme opistoa eettisesti, ekologisesti ja 
ekonomisesti kestävällä tavalla. Suhtaudumme 
avoimesti uusiin mahdollisuuksiin.

Strategiset painopisteet
1. Laajeneva toiminta
2. Hyvinvoiva yhteisö
3. Kumppaniverkoston vahvistaminen
4. Talouden tasapaino

Strategia 2021—2025
Reisjärven kristillinen opisto

3. Vapaan sivistystyön koulutustoiminta

A. Perusoppijakso 
Tavoitteemme on ollut, että perusoppijaksolla 
opiskelee keskimäärin 153 opiskelijaa. Syksystä 
2021 alkaen perusoppijaksolla on ollut kahdeksan 
oppivelvolliselle suunnattua linjaa sekä aikuislinja. 

Vuonna 2021 perusoppijaksolla suoritettiin 5198 
opiskelijaviikkoa, joista 629 opiskelijaviikkoa etä-
opiskeluna.

a) Lukuvuosi 2020–2021

Kevätlukukausi alkoi koronarajoitusten vuoksi 
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etäopetuksessa. Helmikuussa saatoimme käyn-
nistää lähiopetuksen erityisjärjestelyin. Työ- ja va-
paa-ajan rytmitystä muutettiin siten, että opiskeli-
jat olivat opistolla kaksi pitkää jaksoa 12.2.–26.3. 
ja 12.4.–8.5. Opiskelujaksojen välissä oli kahden 
viikon pääsiäisloma. Erityislinja opiskeli koko luku-
vuoden lähiopetuksessa alkuperäisin aikatauluin.

Perusoppijakson 2020–2021 kevätlukukaudella 
opiskeli kahdeksalla linjalla yhteensä 151 opiske-
lijaa:

• aikuislinja (13 opiskelijaa)
• erityislinja (8)
• lukio-opintojen linja (34)
• käytännön linja (17)
• luonto- ja erälinja (18)
• sosiaali- ja terveysalan linja (26)
• teknisen työn linja (16)
• yrittäjyyslinja (19)

b) Lukuvuosi 2021–2022

Syyslukukausi voitiin toteuttaa suunnitelmien mu-
kaan viranomaisten ohjeistamin tartuntautivaro-
toimin. Opistossa toimii perusoppijaksolla 2021–
2022 yhdeksän linjaa, jotka kestävät 35 viikkoa. 
Linjoista kahdeksan on oppivelvollisuusikäisisille 
suunnattuja maksuttomia linjoja. Aikuislinjan koh-
deryhmä on sen sijaan laajempi. Oppivelvollisten 
linjojen koulutus toteutetaan opetushallituksen 
antamien valtakunnallisten opetussuunnitelman 
perusteiden mukaisesti.  Linjoilla on yhteensä 153 
opiskelijapaikkaa. 

• Aikuislinja (13)

Oppivelvollisuuskoulutuslinjat

• Erityislinja (7)
• Käytännön taitojen linja (16)
• Luonto- ja erätaitojen linja (18)
• Monimediataitojen linja (12)
• Monialaisten opintojen linja (23)
• Sosiaali- ja terveysalan linja (25)
• Teknisten taitojen linja (16)
• Yrittäjyystaitojen linja (20)

B. Lyhytkurssit

Lyhytkurssit ovat kärsineet tartuntautirajoituksista 
enemmän kuin perusoppijakso. Kevätlukukaudella 
lyhytkurssit jouduttiin perumaan muutamaa poik-
keusta lukuunottamatta  ensin etäopetussuosi-
tuksen ja sitten perusoppijakson poikkeuksellisten 
aikataulujen vuoksi. Vaikeudet olivat ennakoitavis-
sa ja ne otettiin huomioon vuoden 2021 lyhyt-
kurssitoimintaa suunniteltaessa.
Vuonna 2021 oli tavoitteena  järjestää 60 lyhyt-
kurssia, ja niille  odotetettiin 1800 kurssilaista. 
Tavoitteena on saada kurssitoiminnan kautta 1200 
opiskelijaviikkoa. Toteuma ylitti tavoitteet, sillä 
lyhytkursseilla suoritettiin yhteensä 1585 opis-
kelijaviikkoa, ja  niille osallistui 2244 kurssilaista. 
Opiskelijaviikoista 118 suoritettiin etäopiskeluna.

Kursseja järjestettiin seuraavista aiheista: 

Järjestötoiminta 
Järjestötoiminnan kurssien tavoitteena oli tukea 
taustayhteisössä tehtävää työtä, kuten rauhan-
yhdistyksissä tehtävää lapsi- ja nuorisotyötä sekä 
lähetys- ja julkaisutyötä. Kursseilla koulutetaan eri 
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työmuodoissa mukana olevia opettajia, ohjaajia ja 
toimihenkilöitä. Tavoitteena on antaa uusia val-
miuksia, taitoja ja voimia jokaisen omaan tehtä-
vään. 

Yleissisvistävät opinnot 
Aineopintojen tavoitteena oli antaa valmiuksia ja 
syventää perustietoa alan opinnoissa sekä roh-
kaista käyttämään ja soveltamaan opittuja tietoja 
ja taitoja elämässä.

Luova toiminta 
Luovan toiminnan kurssien tavoitteena on tarjota 
mahdollisuus persoonallisen itseilmaisun kehittä-
miseen. Kursseja järjestetään kuvataiteen, musii-
kin, suullisen ja kirjallisen viestinnän sekä käden-
taitojen alalta.

Ammattisivistys
Ammattisivistykseen liittyvien kurssien tavoit-
teet olivat: kurssilainen saa ammattinsa vaatimaa 
uutta tietoutta, oppii moraalisesti hyväksyttäviä 
toimintatapoja, jakamaan kuormia lähimmäistensä 
kanssa, työyhteisö- ja viestintätaitoja, ihmissuhde-
kysymysten ja lähimmäisten huomioonottamista 
sekä tarkastelemaan omaa ammattialaansa kehit-
tyvässä toimintaympäristössä.

Kasvatus – elämäntapa
Kasvatus- ja elämäntapakurssien tavoitteena on 
tukea kurssilaista hänen elämäntilanteessaan, 
auttaa kurssilaista löytämään omat vahvuudet tai 
kehittymään liikuntaharrastuksessaan sekä oppia 
hyödyntämään omia vahvuuksia tai harrastuksen 
tuomia mahdollisuuksia.

C. Avoimen yliopiston opinnot
Opisto toteutti avoimen yliopiston opintoja yh-
teistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Keväällä 
2021 opistossa suor mahdollisuus opiskella kasva-
tustieteen perusopintoja (25 op). 
Syksyllä 2021 tarjottiin kasvatustieteen peruso-
pintojen lisäksi myös erityispedagogiikan peruso-
pintoja (25 op), mutta kumpaankaan opintokoko-
naisuuteen emme saaneet riittävästi opiskelijoita.

D. Maksullinen palvelutoiminta

Vuonna 2021 opisto ei toteuttanut koulutusta 
maksullisena palvelutoimintana.

4. Hallinto- ja internaattipalvelut

Toimistopalvelut 
Valmistauduttiin organisaatiomuutokseen. Kiin-
nitettiin huomiota asiakaspalvelun vasteaikoihin. 
Valmistauduttiin hankintalain mukaisten toiminta-
mallien käyttöönottoon.
Opiskelijahuolto
Monialainen yhteistyö jatkuu. Elokuusta alkaen 
oppivelvollisuuslinjojen opiskelijoiden opiskelu-
huolto toteutetaan oppilas- ja opiskelijahuoltolain 
mukaisesti. Lain mukaan opiskeluhuollon järjes-
tämisestä vastaa kunta. Opiskeluhuollon toteutus 
kuvataan erillisessä opiskeluhuoltosuunnitelmassa.  
AV-palvelut ja tietotekniset palvelut 
AV- ja atk-palveluiden toimintamalli uudistettiin. 
Palvelujen ulkoistus poistettiin 1.8. alkaen. Opis-
ton työntekijöistä muodostettiin atk-tiimi, jonka 
jäsenillä on selkeät vastuualueet. Atk- ja AV-laittei-
den uudistustyö ja sähköisten oppimisympäristö-
jen käyttöönotto jatkui. 
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Oppimisympäristöt 
Opistoa kehitettiin kodikkaana ja monipuolisena 
oppimisympäristönä, jonka kaikkia tiloja voidaan 
hyödyntää oppimiseen. 

Asuntolatoiminta
Asuntolatoiminnan kehittämisessä otettiin huo-
mioon oppivelvollisuusuudistuksen tarkentuneet 
viranomaisohjeet. 

5. Muu toiminta

Reisjärven opistoseurat pidettiin 6.8.–8.8.2021. 
Järjestelyvastuussa olivat Ylivieskan, Raahen, Pat-
tijoen, Saloisten, Rantsilan, Puolangan, Kuopion, 
Iisalmen, Leppävirran, Varkauden ja Pielisjärven 
rauhanyhdistykset.

Loppiaispäivät järjestetiin 5.–6.1.2021 suoratois-
totapahtumana. 

 Perusoppijakson aikana opistolla pidettiinn seuro-
ja keskiviikkoisin, keskimäärin joka toinen lauantai 
sekä erikseen sovittuina sunnuntaina yhteistyössä 
Reisjärven rauhanyhdistyksen kanssa. Opistolla 
pidettävät seurat suoratoistettiin opiston YouTu-
be-kanavalla.

Reisjärven Suviseurat lähetettiin opistolta.

6. Viestintä

Opisto viesti aktiivisesti sosiaalisessa mediassa 
Facebookissa, Instagramissa ja YouTubessa. Yhteis-
työ paikallisen Reisjärvi-lehden ja taustayhteisön 
Päivämies-lehden kanssa on ollut erinomaista, ja 

opisto on saanut runsaasti myönteistä näkyvyyttä.

7. Talous ja investoinnit

Talouden näkökulmasta vuosi 2021 oli moniulot-
teinen ja yllättävä. Tartuntautiaika toi epävarmuut-
ta toimintaympäristöön, mikä otettiin huomioon 
talousarvion laadinnassa. Oppivelvollisuusuudis-
tuksen myötä opiston saama valtionosuus kasvoi 
merkittävästi. Opistoseurojen toteuttaminen vain 
radiossa ja verkossa pienensi varainhankinnan 
tuottoja. Opetushallitus kuitenkin myönsi opis-
tolle 87 500 euron yleisavustuksen, mikä kohta-
laisen hyvin kattoi tartuntautirajoitusten tuomia 
menetyksiä.  Opisto sai myös muita merkittäviä 
avustuksia. Reisjärven Suviseurojen tilinpäätös 
muodostui ylijäämäiseksi opetus- ja kulttuuri-
ministeriön myöntämän avustuksen ja muiden 
lahjoitusten ansiostsa. Päätoimikunnan linjausten 
mukaisesti opisto sai osan Suviseurojen tuo-
tosta – 52 500 euroa. Alkuvuodesta opisto sai 
vastaanottaa historiansa suurimman lahjoituksen. 
Kalajokisen Väinö Saaren testamentin mukaisesti 
opisto sai 62 640 KESKO OYJ:n A-osaketta. Joh-
tokunnan päätöksellä saadut osakkeet rahastoitiin. 
Kiitämme nöyrästi kaikkia lahjoittajia ja avustuksen 
myöntäjiä.

Epävarmoista lähtökohdista huolimatta vuosi 
2021 oli talouden näkökulmasta erittäin onnis-
tunut. Tilinpäätös on noin 125 000 euroa ylijää-
mäinen. Tase kasvoi runsaat 1,3 miljoonaa euroa. 
Lainoja lyhennettiin suunnitellusti.

Opisto pystyi toteuttamaan suunnitellut investoin-
nit, jotka painottuivat päärakennuksen peruskor-
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jauksiin ja kiinteistöhallinnon järjestelmiin. Lisäksi 
opistoseurojen sakasti valmistui. Kiinteistöstrate-
giatyön yhteydessä toteutettu laaja kuntotutkimus 
valmistui kesällä.

Opisto osti tilitoimistopalvelut Lakeuden Lasken-
tatoimelta ja  vakuutuspalvelunt vakuutusyhtiö 
LähiTapiolalta. 

8. Itsearviointi

Opisto kohdisti toimintaansa  vapaan sivistys-
työn lain mukaista itsearviointia. Se konkretisoitui 
erityisesti perusoppijakson vaikuttavuuskyselyyn 
ja lyhytkurssien palautekyselyihin. Tulokset ovat 
olleet erinomaisia. 

IV Yhteistyökumppanit

1. Yhteistyö taustayhteisön kanssa

Taustayhteisön keskusyhdistys (SRK) ja vastaavat 
ulkomaiset järjestöt 
Viestintä-, kehittämis-, markkinointi- ja varainhan-
kintayhteistyö. Tilojen vuokraaminen taustayhteis-
tön tarpeisiin.

Reisjärven rauhanyhdistys
Seurojen järjestäminen
Keskisen alueen opistotyön aluetiimi
Rauhanyhdisten opistotyön ja markkinoinnin  
koordinointi

Rauhanyhdistysten opistovastuuhenkilöt
Rauhanyhdistysten opistotyön toteuttaminen

Reisjärven Suviseurat
Yksi taustayhteisöyhteistyön muoto vuonna 2021 
oli tiivis yhteistyö Reisjärvellä pidettävien Suviseu-
rojen järjestelyorganisaation kanssa. Suviseurat 
lähetettiin opistolta.

Opistojen yhteistoimintarengas
Reisjärven kristillinen opisto toimii yhteistoimin-
tarenkaassa Jämsän ja Ranuan opistojen kanssa. 
Opistojen yhteistoimintasopimuksen tavoitteena 
on yhteisen vision mukaisesti kehittää ja vahvis-
taa jäsenyhteisöjensä yhteistyötä niin, että ne 
kykenevät entistä vahvempina vastaamaan kas-
vaviin ja uudistuviin sivistys- ja koulutustehtäviin 
muuttuvassa toimintaympäristössä. Yhteistoimin-
tarenkaan toimintamuotoja vuonna olivat  2021 
koulutusyhteistyö, markkinointiyhteistyö, henki-
löstökoulutusyhteistyö ja hallinto- ja tukipalvelu-
yhteistyö. Lisäksi käynnistettiin valmistelut yhteis-
työn laajentamiseksi hankintayhteistyöhön.

Yhteistoimintarenkaan opistojen ja taustayhtei-
sön edustajista koostuva kansanopistotoimikunta 
kokoontuu säännöllisesti. Jäsenopistojen rehtorit 
pitävät yhteyttä säännöllisesti. Kansanopistotoimi-
kunnan alaiset kehittämisryhmät toimivat aktiivi-
sesti. 

2. Paikallinen yhteistyö

Reisjärven kunta
Opisto tekee tiivistä yhteistyötä Reisjärven 
kunnan kanssa.  Koronarajoitusten vuoksi Rei-
pas-messuja ei voitu järjestää. Myöskään kun-
nanvaltuuston kokousta ei voitu pitää opistolla 
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suunniteltuun ja perinteiseen tapaan. Opisto 
osallistui Reisjärven kunnan ja seurakunnan juhliin. 
Reisjärven kunnan työntekijöillä oli mahdollisuus 
suorittaa avoimen yliopiston opintoja täydennys-
koulutuksena opistolla. Opisto osallistui Reisjärven 
yrittäjyysreitin kehittämiseen ja koulujen yrittä-
jyyskasvatuksen toteuttamiseen.

Reisjärven seurakunta 
Opisto tekee yhteistyötä Reisjärven seurakunnan 
kanssa jumalanpalvelusten ja musiikkitilaisuuksien 
järjestämisessä. Opistolaiset osallistuivat lop-
piaispäivien, rauhanyhdistyksen syysseurojen ja 
itsenäisyyspäivän jumalanpalvelusten sekä pyhäin-
päivän musiikkihartauden toteuttamiseen.

Reisjärven yhdistys- ja järjestöverkosto
Hankeyhteistyö.

Maaselän latu
Yhteistyössä keskeistä on liikuntavälineiden vasta-
vuoroinen lainaaminen.

Hoitokoti Rantaniemi
Hoitokodin asukkaat osallistuvat opiston kuntout-
taville lyhytkursseille. 

Keskitalon talli
Talli toimii vuokralla opiston tiloissa. Opisto ostaa 
ratsastus- ja hevostenhoidon opetuksen tallilta 
sekä järjestää yhteistyössä tämän kanssa hevos-
tapahtumia. Opiston hevostenhoitolautakunta 
osallistuu tallitöihin. 

Reisjärviset maanomistajat
Teemme luontevaa yhteistyötä kylämme ja kun-

tamme parhaaksi. Opisto vuokraa naapureilta 
maita opistoseuroihin. 

3. Alueellinen yhteistyö

Koulutuskeskus JEDU
Koulutusyhteistyö. JEDU on vuokrannut opis-
tolta tilat lähihoitajakoulutuksen toteuttamiseen. 
JEDU:n opiskelijoita on ollut TOP-jaksoilla opis-
tossa.

Jyväskylän yliopisto 
Avoimen yliopiston opistojen järjestäminen. 

Oulun yliopiston Kerttu Saalasti -instituutti 
Yrittäjyyskasvatuksen edistäminen.

Pohjois-Suomen kansanopistojen yhteistyöverkos-
to
Opisto tekee yhteistyötä Pohjois-Suomen kan-
sanopistojen kanssa erityisesti  rehtorien välisenä 
yhteistyönä.

Ylivieskan seudun musiikkiopisto
Musiikin teoriakurssien järjestäminen.
 
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne
Työterveyshuolto ja opiskelijaterveydenhuolto. 
Tartuntautivarotoimiin liittyvät konsultaatiot.

Reisjärven Puuenergia Oy:n 
Yritys huolehtii opiston lämmöntuotannosta.

Osuuskunta Versosto
Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen.
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4. Valtakunnallinen yhteistyö

Suomen Kansanopistoyhdistys
Työntekijät, erityisesti rehtori, osallistuivat Suo-
men kansanopistoyhdistyksen koulutuksiin ja 
heille suunnattuihin kokouksiin. Vuonna 2021 
oppivelvollisuuden laajenemiseen liittyvät koulu-
tukset ja työpajat olivat erityisen merkittäviä.

Tulevaisuuden kasvupolut Oy:n ja sen asiantunti-
javerkosto
Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen.

Lakeuden Laskentatoimi Oy
Tilitoimistopalvelut.

LähiTapiola
Vakuutuspalvelut.

Nordea ja Järvi-Suomen POP-pankki
Opisto hankki pankkipalvelunsa mainituilta pan-
keilta.

V Lopuksi 

Vuosi 2021 jää historiaan pitkittyneet korona-
viruspandemian toisena vuotena. Opistomme 
historiassa se oli kuitenkin ennen kaikkea siunauk-
sen, kehittymisen ja tulevaisuuden rakentamisen 
vuosi. Kiitämme viranomaisia, yhteistyökumppa-
neita, opiston toimintaan eri tavoin osallistuneita 
ja kaikkia opiston ystäviä. Korkein kiitos kuuluu 
Jumalalle, joka on siunannut  yhdistyksemme ja 
opistomme työn. 

Reisjärvellä 2.4.2022

Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry:n 
johtokunta

Sakari Typpö   
Puheenjohtaja   

Valtteri Laitila
Rehtori, johtokunnan sihteeri
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Reisjärvellä 2.4.2022

Typpö Sakari
Paavola Arto
Aho Juha
Jokitalo Matti
Kinnunen Erkki

Kärkkäinen Vesa
Lahtinen Markku
Lauhikari Antti
Niinikoski Eija-Riitta
Tervamäki Petri
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TOIMINNANTARKASTUSKERTOMUS 2021 
 

 

Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry:n jäsenille 

Olen Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry:n nimeämänä toiminnantarkastajana suorittanut 
toiminnantarkastuksen, joka koskee tilikautta 1.1.2021 – 31.12.2021. 

 
Hallituksen/johtokunnan vastuu 

Hallituksen/johtokunnan on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava 
yhdistyksen asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja 
varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. 

 
Toiminnantarkastajan velvollisuudet 

Toiminnantarkastajan on tarkastettava yhdistyksen talous ja hallinto yhdistyksen toiminnan edellyttämässä 
laajuudessa sekä annettava tarkastuksestaan kirjallinen toiminnantarkastuskertomus tilinpäätöksestä 
päättävälle yhdistyksen kokoukselle. 

Jos tarkastuksessa on ilmennyt, että yhdistykselle on aiheutunut vahinkoa tai yhdistyslakia tai sääntöjä on 
rikottu, siitä on mainittava tarkastuskertomuksessa (Yhdistyslaki, § 38a). 

 
Lausunto 

Tilinpäätös sisältää olennaisilta osin yhdistyksen tuotot, kulut, varat, oman pääoman, velat ja yhdistyksen 
antamat vakuudet.  Yhdistyksen hallintoa on hoidettu lain, sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten 
mukaisesti. Tarkastuksessa ei ole ilmennyt sellaista, josta olisi yhdistyslain 38a §:n mukaan tässä 
tarkastuskertomuksessa erikseen mainittava. 

 

Ylivieska 14.4.2022 
 

 

Seppo Jokelainen 
Toiminnantarkastaja 

Torpparintie 13  
84100 Ylivieska 
p. 0440 425700 
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Opistossa annetaan opetusta yhdeksällä opinto-
linjalla. Niistä kahdeksan antaa opetusta oppivel-
vollisille. 

Kaikille yhteisiä opintoja ovat
• elämäntaito
• opinto-ohjaus
• oppilaskuntatoiminta
• uskonto
• yhteiset projektit

Suuntautumisopinnoissa linjan luonteen mukaan 
määräytyviä opintoja.  

Valinnaisia opintoja lukuvuonna 2021-2022 olivat
• arjen teknologia
• business English
• englanti: arjen englanti ja lukion 1. kurssi
• juoksukoulu
• jääkiekko
• korutyöt
• kotitalous: arkikokkaus, juhlakurssi ja leivonta-

kurssi

• kuorot
• kuvataide: lukion 1. kurssi, 3. kurssi ja 4. kurs-

si, Piirustus ja kuvittaminen
• käsikelloyhtye
• lukion liikuntakursseja
• lukion musiikki MU1
• matematiikka: peruskoulun kertaus, lukion 1. 

kurssi, lähihoitajan matematiikka
• puutöiden perusteet
• ratsastus ja hevostenhoito
• remonttirakentaminen
• tekstiilityö
• terveystieto: lukion 1. kurssi
• toimittajakurssi
• venäjän alkeet
• viron kieli

Opiskelu opistossa



40

Aikuislinja
”Tule, näe koe!”

Kuva: Studio Saraste
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Aikuislinjalla opiskelee 18 vuotta täyttäneitä suo-
malaisia ja ulkomaalaisia opiskelijoita. Linja an-
taa valmiuksia ammattikorkeakoulu- tai yliopis-
to-opintoihin. Aikuislinjalla opiskellaan paljon 
viestintätaitoja ja englantia. Linjalla voi suorittaa 
avoimen yliopiston opintoja tai avoimia verkko-
kursseja muista oppilaitoksista. Opistovuoden ko-
hokohta on ulkomaille suuntautuva opintomatka, 
johon varat kerätään tekemällä erilaisia työtehtä-
viä opistolla. Tänä vuonna opintomatka suuntau-
tui Tukholmaan.

Suuntautumisopinnot
• avoimen yliopiston opinnot
• kotitalous
• käsityöt
• liikunta
• monikulttuurisuus
• opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet
• puheviestintä
• suomi ulkomaalaisille
• työssäoppiminen

OPISKELIJAT

Byman Davin   USA
Hotari Andrea   Kanada
Hotari Oscar   Kanada
Huhta Cecilia   USA
Janckila Adria   USA
Jurmu Madeline  USA
Karhumaa Aate  Oulu
Kariniemi Jasmin  USA
Korhonen Saana  Tyrnävä
Lähteenmäki Saimi  Kuopio
Peltoniemi Aliisa  Kärsämäki
Pernu Minja   Oulu
Ruonavaara Julianna  USA
Vähämaa Laura   Alavus
Vähämaa Sofia   Alavus
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Erityislinja
”Elämäntaitoja aikuisuuteen”

Kuva: Studio Saraste
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Erityislinjalla opiskelevat kehitysvammaiset ja 
yksilöllistettyä opetussuunnitelmaa noudattavat 
opiskelijat. Tavoitteena on itsenäistyä ja saada 
valmiuksia ja arkielämän taitoja aikuisuutta varten.  
Linjan opinnot ovat ensisijaisesti käytännönlä-
heisiä, mutta niihin sisältyy myös teoria-aineita. 
Valinnaisaineet  opiskelijat opiskelevat sovelletusti 
muiden opistolaisten mukana. Useat  opiskelijat 
jatkavat tämän jälkeen ammattiopiston  valmenta-
ville linjoille. 
 
Linjan suuntautumisopinnot 

• elämäntaito 
• englanti 
• matematiikka 
• musiikki 
• oppilaskunnan toiminta 
• äidinkieli 
• hevosenhoito 
• kotitalous 
• kuvataide 
• liikunta 
• tekninen työ 
• tekstiilityö 
• ystäväkerho

OPISKELIJAT 

Kellokoski Emmi  Perho
Männikkö Paulus  Lahti
Nevalainen Matleena  Ylivieska
Piippo Jere   Kokkola
Ranta-Nilkku Hannes  Nivala
Savolainen Anssi  Lapinlahti
Uljas Marian   Valkeala
Valli Riina   Kuopio
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Käytännön taitojen linja
”Tekemällä taitavaksi”
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Käytännön työn linjalla suuntaudutaan kotitalou-
den ja tekstiilityön opintoihin, ja saadaan valmiuk-
sia näille käytännön aloille. Linjalla opiskellaan eri 
tekniikoita ja tehdään niitä käytännössä. Opin-
noissa on yrittävä ote. Opiskelijat järjestivät mm. 
kaksi pitsailtaa kaikille opiskelijoille. Lisäksi linjalla 
on suuntautumisopintona puheviestintä, ja pakol-
lisena valinnaisaineena yksi matematiikan sekä yksi 
englannin kurssi.

Suuntautumisopinnot:
• kotitalous
• kotitalouden projektityö
• tekstiilityö
• äidinkieli, puheviestintä

OPISKELIJAT

Jokitalo Noomi   Sievi
Kiuru Elena   Ii
Korhonen Veera  Kuopio
Lähteenmäki Lyydia  Pori
Löppönen Martina  Ruotsi
Löppönen Ronja  Ruotsi
Mutanen Alina   Haapavesi
Mäki Sohvi   Lumijoki
Nikki Lotta   Pieksämäki
Nissilä Silja   Liminka
Peltokangas Hilja  Alajärvi
Pitkälä Netta   Oulunsalo
Rasmus Sara   Ylivieska
Takkunen Minnamari  Alavieska
Tissari Anni   Jyväskylä
Tissari Lotta   Oulu
Varis Helmi   Loppi
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Luonto- ja erätaitojen linja
”Jos hiihtäminen huvittaa”

Kuva: Studio Saraste
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Linjan opiskelussa painopiste on fyysisen ja 
psyykkisen kestävyyden sekä sinnikkyyden lisää-
minen yksilötasolla ja osana ryhmää. Näihin ta-
voitteisiin pyritään harjoituksilla ja retkillä, joissa 
liikutaan meloen, hiihtäen ja vaeltaen sekä ma-
joitutaan luonnossa eri vuodenaikoina vallitsevis-
sa olosuhteissa. Luonnon tunteminen ja suojelu 
sekä erätaitojen opiskelu ovat keskeisiä opetuk-
sen sisältöjä. Tavoitteena on antaa tietoa ja tai-
toja luonnon virkistyskäyttöön ja luonnonvarojen 
hyödyntämiseen kestävän kehityksen periaat-
teen mukaisesti. 

Suuntautumisopinnot:
• luontotieto
• lajintuntemus
• erätaito
• luonto- ja erätaidon projektityö
• retkikuntavaellus
• suunnistus
• puheviestintä

OPISKELIJAT

Aho Salla-Maria  Oulu
Hannula Aatos   Muhos
Heikkala Iikka   Liminka
Jäntti Joona   Äänekoski
Käkelä Hannes   Siikajoki
Lastikka Lyydia   Alavieska
Mehtälä Joonatan  Kokkola
Partanen Julius   Janakkala
Paukkeri Heta   Nurmijärvi
Puronhaara Tepa  Reisjärvi
Remes Lauri   Pielavesi
Ronkainen Lyydia  Äänekoski
Salonpää Selina  Reisjärvi
Soronen Nooa   Haapavesi
Taskila Emilia   Jyväskylä
Toppila Henna   Siikajoki
Vikki Eeli   Jyväskylä
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Monialaisten opintojen linja
”Valjasta vahvuutesi!”
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Opetuksen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden 
opiskeluvalmiuksia ja -taitoja ja antaa valmiuksia 
toisen asteen opintoihin siirtymiseen. Opinnot 
sisältävät mm. puhe-, kirjoitus- ja kuvaviestintää ja 
englantia, ja opiskelijat pääsevät itse vaikuttamaan 
yleissivistäviin teemasisältöihin, jotka jaksottuvat 
noin kahden viikon pituisiksi aihekokonaisuuksiksi. 
Monialaisuutta toteutetaan paitsi oppisisällöissä, 
myös työskentelytavoissa, joissa painottuvat ryh-
mätyötaitojen ja projektiluontoisen työskentelyn 
harjoittelu.

Suuntautumisopinnot 
• puhe- ja kirjoitusviestintä
• englanti
• kuvallinen viestintä
• monialaiset opinnot
• projektityöskentely
• TOP-jakso

OPISKELIJAT

Ahola Daniel   Raahe
Ahola Selina   Liminka
Hautala Pihla   Oulu
Hyväri Pihla   Haapavesi
Inkeroinen Ossian  Pihtipudas
Jokitalo Erika   Sievi
Jokitalo Veera   Tyrnävä
Katainen Pieta   Seinäjoki
Koivisto Ira   Perho
Kokko Ellen   Oulu
Launonen Milja  Ylivieska
Linnanmäki Juhana  Pielavesi
Lohi Eelis   Oulu
Mehtätalo Marikki  Siikajoki
Nissinen Paavo   Kyyjärvi
Pönkä Vilja   Oulu
Rahkola Hannes  Reisjärvi
Remes Iita   Pielavesi
Runtti Anton   Reisjärvi
Räihä Fanni   Oulu 
Tuominen Seela  Seinäjoki
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Monimediataitojen linja
”Kanavat haltuun”

Kuva: Studio Saraste
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Monimediataitojen linjalla järjestetään yleissivis-
tävää koulutusta. Opintojen painopiste on moni-
puolisten viestintätaitojen opiskelu. Opinnoissa 
opiskellaan kuvallista, audiovisuaalista, kirjallista 
ja puheviestintää sekä journalistiikkaa. Opiskelu 
on projektimaista työskentelyä. Linjan opiskelijat 
osallistuvat aktiivisesti opiston viestintään. Ta-
voitteena on saada taitoja sekä viestinnälliseen 
sisällöntuotantoon että mediateknologian hallin-
taan. Opinnot antavat valmiuksia monipuoliseen 
viestinnälliseen työskentelyyn jatko-opinnoissa ja 
työelämässä.

Suuntautumisopinot
• kuvallinen viestintä
• radiotyö
• journalistiikan taidot
• mediaprojektit
• puheviestintä
• linjatunnit

OPISKELIJAT

Hietala Emilia   Ylivieska
Hiltunen Vanamo  Haapavesi
Honkonen Abbe  Mäntyharju
Junttila Aada   Siikajoki
Korhonen Linnea  Ylivieska
Kotilainen Veera  Perho
Myllyniemi Rebekka  Hämeenlinna
Niskanen Jussi   Reisjärvi
Paavola Kuutti   Reisjärvi
Pelkonen Eerika  Mikkeli
Rantala Jenni   Ylivieska
Sivula Elle-Olivia  Alajärvi
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Sosiaali- ja terveysalan linja
”Lähimmäisten parhaaksi”

Kuva: Studio Saraste
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Linjalla saadaan valmiuksia sosiaali- ja terveysalan 
opintoihin teoriassa ja paljon myös käytännössä. 
Opinnot antavat erinomaista pohjaa jatko-opintoi-
hin ja suurin osa opiskelijoista lähteekin jatkamaan 
opintoja alalle. Vuoden aikana opitaan toimimaan 
eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten kanssa. Linja har-
jaannuttaa myös kirjalliseen ja suulliseen viestin-
tään. Lukuvuoden aikana suoritetaan ensiavun pe-
rus- ja jatkokurssi. Opiskelijat toimivat vuorotellen 
avustajina erityislinjan opiskelijoille ja järjestävät 
toimintapäiviä lapsille, vammaisille ja vanhuksille. 
Opintoihin kuuluu myös työssäoppiminen.

Suuntautumisopinnot 
• ensiapu I ja II 
• lasten kasvatus ja hoito
• vammaistyö
• ikääntyvien hoito ja kuntoutus
• terveystieto 
• liikunnan ja luovan toiminnan ohjaus
• puheviestintä 
• kirjoittamistaidot
• työssäoppimisen jakso

OPISKELIJAT

Anttila Elsi   Sastamala
Haho Aunekaija  Oulu
Kantola Lauri   Pielavesi
Katainen Olivia   Laukaa
Kauppila Selina   Kalajoki
Kinnunen Rebekka  Kokkola
Kirsilä Elle   Ilmajoki
Kolmonen Saana  Oulu
Laitala Lyydia   Ylivieska
Laitila Olivia   Haapajärvi
Leppälä Arttu   Kokkola
Lindholm Emilia  Helsinki
Lukka Elna   Oulu
Myllylahti Eveliina  Haapajärvi
Mäntylä Helle   Oulu
Niskakangas Sofianna  Kalajoki
Niskanen Justiina  Ylivieska
Ojala Lyydia   Kalajoki
Ojanaho Aada-Sofia  Siikalatva
Paalavuo Venla   Reisjärvi
Pigg Oona   Liminka
Pitkänen Eevi   Taivalkoski
Rentola Aino   Alajärvi
Rentola Armiida  Jyväskylä
Rentola Santra   Seinäjoki
Stenvall Bernilla  Jyväskylä
Sääskilahti Aino  Liminka
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Teknisten taitojen linja
“Värkkääjät verstaalla”
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Teknisen työn linjan opiskelijat tähtäävät käytän-
nön ammattialoille. Opinnoissa sivutaan ja kokeil-
laan mahdollisimman laajasti eri tekniikoita, mate-
riaaleja sekä teknisiä asioita. Tavoitteena on löytää 
itselle mieluisa ala. Opiskelija voi tehdä vapaasti 
haluamaansa työtä vaikkapa puukosta kärrysau-
naan. Englantia, matematiikkaa, puheviestintää ja 
uskontoa opiskellaan myös tällä linjalla. 

Lukukausi alkoi jo perinteisellä telttasaunapalju 
-projektilla, jota värkätessä tellit oppivat tunte-
maan toisiaan tehokkaasti. Saunateema on säilyn-
yt vahvana läpi vuoden kolmen kärrysaunan ra-
kentamisen ja ahkeran iltasaunomisen merkeissä. 
Suuria töitä on ollut myös leikkimökki ja moottori-
kelkan perusteellinen entisöinti. Useita pienempiä 
taidokkaita töitä on myös saatu ihastella, kuvia 
näistä löytyy Instagram-tililtä @rkrotellit.

Vuonna 2020 aloitettu sähköautoprojekti Cyper-
telli on edennyt suunnitellusti ja haave kulkevasta 
menopelistä on voimissaan. Projektiin hankittu 
mönkijä on purettu ja sen rakenteiden hyödyn-
tämisen suunnittelu on seuraava vaihe. Meillä on 
tekemisen meininki. 

Suuntautumisopinnot
• Teknisen työn dokumentointi
• 3D-teknologia
• Koneteknologia
• Metalliteknologia
• Puuteknologia
• Robottiteknologia
• Talo- ja kiinteistöteknologia
• Sähköteknologia

OPISKELIJAT

Ahola Tiitus   Kempele
Humalajoki Niila  Kannus
Joensuu Aatos    Muhos
Kangastie Elias   Lappajärvi
Katainen Pekko  Seinäjoki
Kokkoniemi Iisakki  Kokkola
Korhonen Jeremias  Uurainen
Kuitula Mikael   Nurmijärvi
Leppänen Arttu  Uurainen
Myllymäki Aava  Taipalsaari
Myllynen Elias   Siikalatva
Nikki Valtteri   Pyhäjoki
Pyykölä Iikka   Kokkola
Simonen Esa   Jämsä
Sippola Atte   Liminka
Vasama Jose-Lucas  Jyväskylä
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Yrittäjyystaitojen linja
”Yrittävää asennetta yhdessä”
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Yrittäjyyslinjalla on opittu yrittäjyyttä käytännön 
tekemisen kautta. Syksyllä perustetuissa harjoi-
tusyrityksissä tehtiin kauppaa oikealla rahalla. 
Harjoitusyritykset osallistuivat Vuosi Yrittäjänä 
-ohjelmaan. Yrityksiä perustettaessa tutustuttiin 
toisiin sekä opittiin tuntemaan omia ja toisten 
vahvuuksia. Yrittäjyyslinjan opiskelijoista muo-
dostui tiivis ryhmä, jossa jokainen otti vuorollaan 
vastuuta eri tapahtumien järjestämisessä ja omien 
yritysten toiminnassa.

Yrittäjyyslinjan opiskelijat järjestivät joulukuussa 
Reisjärven keskustassa Joulutori-tapahtuman, 
jossa opiston eri linjojen opiskelijat myivät valmis-
tamiaan tuotteita. Tapahtuma oli niin onnistunut, 
että siitä on tarkoitus tehdä perinne.

Keväällä yrittäjyyslinjan nuorten Leluksi Ny -yritys 
osallistui NY-semifinaaliin, josta se pääsi finaaliin. 
Reipas-messujen sijaan järjestettiin Opiston Ke-
vätpäivä -tapahtuma kirpputoreineen ja toiminta-
pisteineen. Päivän päätti alueellinen nuortenilta. 

Suuntautumisopinnot
• käytännön yritystoiminta
• puheviestintä
• visuaalinen suunnittelu
• yritystalous

OPISKELIJAT

Haaponiemi Benjami  Toholampi
Humalajoki Eevert  Kyyjärvi
Isopahkala Tuuli  Haapajärvi
Jokitalo Alina   Ylivieska
Karjula Liisa   Muhos
Lepistö Ilona   Joroinen
Luhtaniemi Alpi  Espoo
Lyytikäinen Juhana  Liperi
Myllylä Hannes  Kalajoki
Määttä Miranda  Kokkola
Niskanen Aana   Haapajärvi
Niskanen Elias    Haapajärvi
Nissinen Heidi   Iisalmi
Pitkälä Annmari  Ruotsi
Raumanni Konsta  Oulu
Syri Julia   Oulu
Säkkinen Matias  Liminka
Tahkola Otto   Kempele
Terho Saana   Siikajoki
Vänttilä Mikaela  Oulu
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Pienoisyhteiskunnan 
toiminta
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Pienoisyhteiskunnan eli opiskelijakunnan toimin-
nasta on vastannut presidentin johtama opisto-
neuvosto, joka on vaaleilla valittu opiskelijoiden 
ja henkilökunnan yhteistyöelin. Opiskelijakunnan 
toimintaa ovat ohjanneet opiston kuraattorit. 
Opistoneuvoston opiskelijajäseniä olivat Matias 
Säkkinen (presidentti), Eeli Vikki (sihteeri), Heidi 
Nissinen (varapresidentti), Sallamaria Aho, Tiitus 
Ahola, Pihla Hautala, Eevert Humalajoki, Aate 
Karhumaa, Mikael Kuitula, Alpi Luhtaniemi, Juha-
na Lyytikäinen,Julius Partanen, Eerika Pelkonen, 
Tepa Puronhaara ja Sara Rasmus.

Henkilökunnasta mukana olivat Jenni Hilliaho, 
Markus Runtti, Valtteri Laitila ja Hanna Vannas.

Opistoneuvosto kokoontui pääsääntöisesti 
kerran viikossa. Opiston opiskelijat ja henkilökun-
ta toimivat jäseninä opistoneuvoston alaisissa 
lautakunnissa. Lautakunnat valitsivat joukostaan 
puheenjohtajan, joka toimi vuoden ajan myös 
opistoneuvoston jäsenenä.

Opistoneuvoston tavoitteena on kehittää opis-
kelijakunnan toimintaa osana opiston pienoisyh-
teiskuntaa. Opistoneuvoston kokouksissa olemme 
keskustelleet opiston vapaa-ajan toiminnasta 
ja ideoineet yhteisiä tapahtumia. Opiskelijoiden 
aloitteet ja ideat on käsitelty opistoneuvostossa ja 
välitetty kasvatustiimiin. Kasvatustiimin opiskelija-
kuntaa koskevat asiat ovat välittyneet lautakuntiin 
opistoneuvoston kautta. Tänä lukuvuonna opiske-
lijakunta järjesti musiikkikahvilan, jonka tuottoilla 
hankittiin uusi biljardipöytä. Lautakunnat järjesti-
vät viikottain ohjelmaa kaikille opiskelijoille.

Tammikuussa pidettiin opiskelijakunnan kehittä-
misseminaari, johon kaikki opiskelijat osallistui-
vat. Kehittämisseminaarissa tarkasteltiin syksyn 
toimintaa jokaisen lautakunnan osalta, ja asetet-
tiin tavoitteita keväälle. Keväällä opistoneuvosto  
järjesti esimerkiksi unikampanjan ja osallistui opin-
tomatkan suunnitteluun.
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Hevostenhoitolautakunta 
auttaa opiston viereisellä 

tallilla olevien hevosten hoi-
tamisessa. Käymme arkisin 
aamutalleissa ja viikonloppui-
sin saamme ratsastaa. Ko-
hokohta on ollut, kun tallille 
syntyi pieni orivarsa. Olem-
me järjestäneet opistolaisille 
talutusratsastusta, muuta 
hevosiin liityyvää ohjelmaa ja 
erilaisia pukeutumispäiviä.

Grillilautakunta on jär-
jestänyt opistolaisille 

grilli-iltoja ja pitänyt muiden 
lautakuntien tapaan ohjel-
mailtoja muille opistolaisille. 
Olemme myyneet makka-
raperunoita ja burgerei-
ta.  Lisäksi olemme olleet 
musiikkilautakunnan kanssa 
järjestämässä tunnelmail-
taa ja yhteisenä vastuuna 
meidän lautakunnalla on 
ollut armeijapäivä. Olemme 
pitäneet grilliä myös kurssi-
viikonloppuina kurssilaisille. 
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Keittiölautakunta on 
vastuussa tapahtumien 

tarjoiluista. Tänä lukuvuonna 
keittiölautakunta on ollut 
mukana järjestämässä mu-
siikkikahvilaa sekä järjestä-
nyt piparkakkutalokilpailun 
ennen joulua, kämppävierai-
lun pannukakkujen kera ja 
tunnelmailtapalan yhdessä 
musiikkilautakunnan kanssa.

Kansainvälisyyslautakun-
nan tärkein tehtävä on 

kansainvälisten opiskelijoiden 
tasa-arvon lisääminen ja 
opistoarjessa selviytymisen 
parantaminen. Lautakunta 
on kehittänyt monikielistä 
tiedonkulkua, järjestänyt 
tulkkausta ja lisännyt ei-suo-
menkielisten opistolaisten 
vaikuttamismahdollisuuksia.



62

Liikuntalautakunnan ta-
voitteena on innostaa ja 

kannustaa muita opistolaisia 
liikunnan pariin. Järjestämme 
erilaisia turnauksia ja pidäm-
me liikunnallisia tempauk-
sia. Vedämme opistolaisille 
liikuntakerhoja ja huolehdim-
me liikuntavälinevaraston 
siisteydestä.

Kioskilautakuntalaiset ovat 
myyneet ahkerasti kioskin 

tuotteita ja saaneet kerättyä 
rahaa opintomatkarahastoon. 
Kauppa on käynyt erityisen 
hyvin, kun kioskin ylläpidos-
ta on pidetty hyvää huolta 
ja uusia tuotteita tilataan 
säännöllisesti . Olemme 
kuunnelleet opiskelijoiden 
toiveita ja toteuttaneet niitä 
parhaamme mukaan Pidim-
me kolme irtokarkki-päivää. 
Opintomatkalla pidimme 
bussissa kioskia. Korona 
aikana toimitimme myös 
kämppiin ruokaa.
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Musiikkilautakunnas-
samme on ihan huip-

puporukkaa! Musiikilliset 
lahjakkuudet ovat näkyneet 
toiminnassamme. Olemme 
ilahduttaneet opistolaisia 
järjestämällä ohjelmaa, joka 
innostaa opistolaisia soit-
tamaan ja laulamaan hyvää 
musiikkia yhdessä opisto-
arjen keskellä. Tänä vuonna 
olemme järjestäneet esimer-
kiksi yhteislauluiltoja, musiik-
ki-iltapaloja ja organisoimme 
musiikkikahvilaa. 

Narutuslautakunta järjesti 
narutuksia opistolaisil-

le ja kurssilaisille. Meidän 
vastuulla oli suurarpajaisten 
järjestäminen ja kaikki siihen 
kuuluva toiminta sekä opis-
topaidan suunnittelun pää-
vastuu. Suunniteltiin myös 
laskettelureissu Ukkohallaan 
koko opistolle. Ollaan jär-
jestetty pari teemapäivääkin 
opistolaisille mm. parisuh-
destatus-päivä, mekko-päivä 
ja styleswap-päivä.
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Teknisen lautakunnan toiminta on 
parhaimmillaan silloin, kun lautakun-

nasta ei juuri kuulu. Lautakunnan va-
kiotehtävinä oli jopoista huolehtiminen, 
päärakennuksen pelastusteiden esteet-
tömyyden tarkistaminen, traktorin ja 
opistobussin ajokunnon tarkistaminen. 
Lautakunta oli teknisenä tukena oppi-
laskunnan toiminnassa, kuten asennet-
taessa auditorion näyttämön verhoja. 
Tekninen lautakunta oli myös talviurhei-
lupäivän ja henkisen hyvinvointipäivän 
järjestelemisessä mukana. 

Ohjelmalautakunnan tehtävänä on järjestää lisäohjelmaa opisto-
laisten arkeen ja luoda hyvää yteishenkeä.Tänä vuonna olemme 

järjestäneet esimerkiksi itsenäisyyspäivälle ja ystävänpäivälle kivaa 
ohjelmaa. Ohjelmalautakuntalaiselta vaaditaan heittäytymistä ja hyvää 
yhteistyötä.
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Viestintälautakunnan pää-
tehtävänä tänä vuonna 

oli kuvata ja editoida Veelogit 
opiston YouTube -kanavalle. 
Veelogien tekemisessä on 
mukana myös muita innokkaita 
opistolaisia. Veelogit kuvataan 
noin 4 hengen porukoissa jois-
sa työskentely on rentoa mutta 
sopivan vaativaa.

Vapaa-aikalautakunta on 
järjestänyt opiskelijoille 

mukavaa yhteistä tekemistä. 
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Viihtyvyyslautakunnan 
tehtävät olivat ylläpitää 

opiston siisteyttä ja viihtyvyyttä. 
Viikoittain viihtyvyyslautakunta 
siivosi opistobussin ja imuroi 
läppärihyllyt. Opiston juhla- ja 
teemapäivinä koristelimme pää-
rakennuksen. Olemme olleet 
somistamassa opistoa muun 
muassa ystävänpäivänä, jouluna 
ja musiikkikahvilassa. Olemme 
onnistuneet erinomaisesti yllä-
pitämään opiston viihtyvyyttä.
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