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REHTORIN KYNÄSTÄ

Mikko Kinnunen
TULEVAISUUSKOULU

Reisjärven opiston 56. opistovuosi 
on ollut yhteisöllinen vuosi, josta on 
saanut eväitä elämän matkalle. Opis-
ton hallinto, työntekijät, opiskelijat ja 
kurssilaiset ovat tähynneet turvallisin 
mielin tulevaisuuteen.

OPISTOT TARJOAVAT YHDESSÄ 
EVÄITÄ ELÄMÄÄN

Reisjärven, Jämsän ja Ranuan kristil-
listen opistojen yhteinen visio ”Eväitä 
elämään” on ohjannut opistomme ke-
hittämistyötä. Opistotyömme perustuu 
kristillisiin arvoihin, vastuullisuuteen, 
yhteisöllisyyteen ja elinikäiseen oppimi-

seen. Kehittämisellä ja yhteistyöllä ra-
kennamme tulevaisuuden.
Vuonna 2009 käynnistynyt vapaan si-
vistystyön oppilaitosten rakenteellisen 
kehittämisen ohjelma on edennyt kan-
sanopistojen ylläpitämislupien uusimi-
seen. Reisjärven opiston ylläpitämislu-
paan ei tule näillä näkymin merkittäviä 
muutoksia. Toiminnan kivijalkana säilyy 
edelleen vapaan sivistystyön koulutus, 
perusoppijakso ja lyhytkurssit. 
Reisjärven opisto anoo edelleen itselleen 
erityistehtäväksi vaikeasti vammaisten 
koulutusta, jota opisto on järjestänyt vuo-
desta 1991 lähtien. Kehitysvammaisilla 
ja yksilöllistetyn ohjelman mukaan ete-
nevillä opiskelijoilla on tärkeä paikkan-
sa opistossa. Opisto ei ole opisto ilman 
erityislinjaa, monet opistolaiset toteavat 
opistovuoden jälkeen.
Anomme edelleen myös oikeutta jär-
jestää ammatillista lisäkoulutusta, jota 
opisto on toteuttanut nyt kolme vuotta. 
Olemme pieni ammatillisen lisäkoulutuk-
sen järjestäjä, mutta koulunkäyntiavus-
tajakoulutus sopii erittäin hyvin opiston 
toimintaan. Jokainen kahdestatoista 
vuosiopiskelijasta saa yksilöllisen ohja-
uksen näyttötutkinnon suorittamiseen. 
Koulutusta toteuttaa ammattitaitoinen 
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opettajatiimi. Olemme kehittäneet eri-
tyisopetusta ja tukimuotoja, joista avus-
taminen on yksi tärkeimmistä. Olemme 
saaneet erittäin hyvää palautetta opis-
kelijoistamme, kun he ovat olleet eri 
kouluissa työssä oppimisen jaksoilla. 
Vapaan sivistystyön laki edellyttää kan-
sanopistoilta yhteistyötä muiden oppi-
laitosten kanssa. Tärkeimpiä yhteistyö-
kumppaneitamme ovat saman taustayh-
teisön kansanopistot. Reisjärven, Jäm-
sän ja Ranuan kristilliset opistot säilyvät 
itsenäisinä alueellisina oppilaitoksina, 
joilla on sama taustayhteisö. Opistot 
allekirjoittivat tammikuussa 2011 kon-
sortiosopimuksen, jossa ne sitoutuivat 
tiivistämään yhteistyötään.
Opistojen yhteisten kehittämisryhmien 
työskentely on ollut hedelmällistä. Ly-
hytkurssitoiminnan tärkeimpiä kehittä-
miskohteita ovat olleet KurLe-ohjelmis-
ton kehittäminen yhteistyössä SRK:n ja 
sen nettityöryhmän kanssa. Hallinto- ja 
tukipalvelujen työryhmä on käy paras-
ta aikaa läpi yhteistyömahdollisuuksia 
taloushallinnon alalla. Perusoppijakson 

kehittämistyöryhmä toteuttaa Opistoko-
ti-hanketta, jolle se on anonut myös jat-
korahoitusta.
Opistokoti-hankkeessa on kehitetty pe-
rusoppijakson ydintoimintaa: sisäoppi-
laitoksen pedagogiikkaa, opinto-ohja-
usta, opiskelijahuoltoa, oppilaskunnan 
toimintaa, tukioppilaskoulutusta ja tur-
vallisuutta. 
Opiston visio ilmaisee taustayhteisön ja 
opistojen yhteisen tahtotilan Jämsän, 
Ranuan ja Reisjärven kansanopisto-
jen tulevaisuudesta. Visio on tarkoitettu 
suunnannäyttäjäksi opiskelijoille, heidän 
vanhemmilleen, henkilöstölle, hallinnol-
le, taustayhteisölle ja muille sidosryhmil-
le.
Kestävät arvot, tarkoituksenmukaiset 
toimintaperiaatteet ja osaaminen ovat 
vision toteutumisen edellytyksiä. Arvot 
antavat perustan ja suunnan johtaville 
toimintaperiaatteille. Toimintaperiaatteet 
ja osaaminen ovat vision saavuttamisen 
välineitä.
Reisjärven opiston henkilöstön toiminta-
periaatteita ovat kunnioittaminen, yhteis-
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työ, luovuus, joustavuus ja jaksaminen. 
Opistossa panostetaan osaamiseen, 
joka palvelee opiston painopistealueita 
ja toimiin liittyvää ydinosaamista. Henki-
löstön osaamisen pohjalta voidaan löy-
tää uusia toiminta- ja koulutusmuotoja 
ajan haasteiden ja tarpeiden mukaan.

KRISTILLISET ARVOT OVAT KOKO 
TOIMINNAN PERUSTA
Reisjärven opiston toiminnan perusta-
na ovat kristilliset arvot. Ne vaikuttavat 
opiston toiminnan kehittämiseen ja to-
teuttamiseen. Sekä opiston työntekijät, 
opiskelijat että heidän kotiväkensä pi-
tävät kristillisiä arvoja erityisen tärkeinä 
opistotyössä.
Tämän lukuvuoden opistolaiset kirjoitti-
vat: ”Opistossa usko on vahvistunut ja 
omakohtaistunut - tulevaisuudessa se 
tuo turvaa ja antaa rohkeutta suunni-
tella tulevaisuutta. Perusarvot ovat sel-
kiytyneet uskontotunneilla. Luottamus 
Jumalan johdatukseen ja kaiken tarkoi-
tuksenmukaisuuteen on vahvistunut. On 
saanut saattomiehiä. Keskusteluissa on 

huomannut, että muillakin on samanlai-
sia kysymyksiä. Tulevaisuus ei pelota 
enää niin paljon. Opistossa on saanut 
vastauksia kysymyksiin, mikä antaa tur-
vallista mieltä ja voi luottaa, että asiat 
selkiintyvät. Tulevaisuus näyttää valois-
ammalta. Olemme saaneet levätä vuo-
den ja olla turvapaikassa. On saanut 
perusturvallisuuden elämälle, maailman 
pahuus ei ahdista niin paljon kuin en-
nen. Hyvät muistot kantavat pitkälle tu-
levaisuuteen.”

VASTUULLISUUTTA OPPII KÄYTÄN-
NÖN TEHTÄVISSÄ
Opistovuoden pienet ja suuret tehtävät 
opettavat vastuullisuuteen. Sisäoppilai-
tos antaa erinomaiset mahdollisuudet 
harjoitella vastuun ottamista ja kanta-
mista. Siivous- ja keittiövuorot opettavat 
tiimityötä. Oppilaskunnan vastuutehtä-
vät jakaantuvat tasaisesti kaikille opis-
kelijoille. Näin mahdollisimman moni 
saa onnistumisen kokemuksia ja harjoi-
tusta. Myös opistolaiset kokivat tämän 
tärkeäksi.
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”Täällä oppii kantamaan vastuuta, roh-
kaistuu ja oppii esiintymään. Opistossa 
voi kokeilla uusia asioita. On ollut enem-
män aikaa miettiä tulevaa koulupaikkaa. 
Täällä on itsenäistynyt. Jatkosuunnitel-
mat ovat selkiintyneet. Olen oppinut ole-
maan erilaisten ihmisten kanssa. Kun ei 
ole asunut vuoteen kotona, on rohkeutta 
muuttaa omaan asuntoon ja pois kotoa. 
Uskaltaa olla oma itsensä. Olen saanut 
vahvemmat siivet. Ystävien vuoksi on 
helppo muuttaa uudelle paikkakunnal-
le. Samalla olen oppinut arvostamaan 
omaa perhettä. Täällä saa kokea onnis-
tumisen iloa.”

YHTEISÖLLISYYS HOITAA
Sisäoppilaitoksena toimiva kansanopis-
to on hoitava yhteisö. Asuntolasolu on 
oma pieni yhteisönsä. Opintolinja yhdis-
tää joukon opiskelijoita samojen aihei-
den äärelle. Opiskelijat kutsuvat opistoa 
usein opistokodiksi, mikä kertoo koko 
kansanopiston yhteisöllisestä luontees-
ta.
”Opistovuosi on merkinnyt minulle todel-
la paljon. Tärkeintä minusta on, että olen 
saanut tosi monta tosi hyvää, tärkeää, ra-
kasta ystävää, joiden kanssa voi puhua 
ihan kaikesta. Olen oppinut tuntemaan 
itseäni paremmin. Itsetuntoni on vah-
vistunut ja olen saanut uutta rohkeutta 
mennä uusien tai puolituttujen seuraan 
ja tutustumaan. Olen oppinut puhumaan 
enemmän asioistani ja ajatuksistani. 
Opistovuoden aikana olen saanut käydä 
läpi monenlaisia asioita.”
”Tämä on toinen koti, jossa olen saanut 

paljon ystäviä ja uskonelämän asiat ovat 
selkeytyneet. Olen saanut esiintymis-
kokemusta. Olen kasvanut henkisesti 
tosi paljon. Tämä on ollut itsenäisyyden 
opettelua. Olen saanut uusia uskovai-
sia ystäviä. Olen tutustunut erilaisiin ih-
misiin. Olen oppinut olemaan kaikkien 
kaveri. Täällä on ollut tosi mukavaa! On 
hieno tunne olla opistolainen. Olen saa-
nut paljon uusia kokemuksia ja muistoja. 
Hyvä vuosi kaikin puolin!”

ELINIKÄINEN OPPIMINEN ON IHMI-
SEN OSA
Jokainen ihminen oppii koko elämän 
ajan. Kristillinen kansanopisto voi tukea 
tätä perusoppijakson ja lyhytkurssien 
kautta. Usea entinen opistolainen on 
tullut uudelleen opistoon suorittamaan 
koulunkäyntiavustajan ammattitutkintoa. 
Moni tulee hakemaan valmiuksia tule-
vaisuutta varten.
”Opistovuosi on ollut todella tärkeä mi-
nulle. Olen saanut valmiuksia lukiota 
varten. Olen suorittanut muutamia lu-
kion kursseja. Se on merkinnyt uusien 
tavoitteiden asettamista matematiikassa 
ja rohkeutta englannin opiskeluun. Ker-
tasimme englannissa peruskielioppia. 
Sain vuoden lisää miettimisaikaa. Ei 
tarvinnut mennä vielä lukioon. Olen eh-
tinyt jopa miettimään tulevaa ammattia-
ni. Tämä on elämäni paras vuosi tähän 
mennessä.”
”Opistovuoden aikana on saanut oppia 
paljon erilaisia taitoja ja harrastuksia. 
Olen kehittynyt paljon liikunnallisissa tai-
doissa, kuten lentopallossa ja koripallos-
sa. Olen oppinut paljon kaikenlaista uut-
ta. Olen uskaltanut kokeilla asioita, joita 
en olisi ilman opiston luomaa myönteis-
tä mieltä ikinä uskaltanut yrittää. Olen 
myös oppinut kuuntelemaan ja vähän 
puhumaankin englantia. Uskonnollinen 
englanti, uskonto ja viestintä on ollut 
erityisen mukavaa! Aika ei tahdo riittää 
kaikkeen, mitä haluaisi tehdä, koska 
täällä on niin paljon mielenkiintoista te-
kemistä.”
”Opisto antaa enemmän kuin mikään 
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muu koulu. Vuoden aikana on saanut 
valmiuksia tuleviin kouluihin. Opistos-
sa on saanut kokemuksia ja voittanut 
monia pelkoja, mikä rohkaisee tulevai-
suudessakin. On saanut eri näkökulmia 
elämään. On oppinut tuntemaan itsensä 
paremmin. Tähän auttavat myös kaverit, 
joiden kanssa voi olla oma itsensä. Ys-
tävät, joihin voi luottaa ja joille voi puhua 
kaiken, auttavat tulevaisuudessakin sel-
viytymään vaikeistakin tilanteista. Täältä 
saa koko elämän ajan kestäviä ystäviä, 
jotka tukevat ja ohjaavat elämässä.”

VERKOSTOITUMINEN AUTTAA KE-
HITTÄMÄÄN
Opistovuoden päättyessä mieli on kiitol-
linen. Taivaan Isä on siunannut opistom-
me työtä. Talo on ollut täynnä. Opiske-
lijat ovat opiskelleet ahkerasti. Työnte-
kijät ovat tehneet työnsä innostuneesti. 
Luottamushenkilöt, opistoyhdyshenkilöt 
ja opistotyön avustajat ovat toimineet 
aktiivisesti opiston hyväksi. Kannatusyh-
distyksen, taustayhteisön ja sisaropisto-
jen väki on tukenut merkittävällä tavalla 
toimintaamme. Yhteistyö eri tahojen ja 
viranomaisten kanssa on toiminut hyvin. 
Opistotyö on kehittynyt merkittävästi yh-
teistyön ja hankkeiden kautta. Valtiovalta 
on tukenut merkittävällä tavalla opisto-
työtä. Suuret kiitokset teille kaikille. Ver-
kostoituminen auttaa meitä kehittämään 
toimintaamme.
Opisto on saanut viime aikoina useita 
lahjoituksia ja testamentteja. Ne ovat 
auttaneet meitä hankkimaan lisämaata 
opistoseuroja varten ja remontoimaan 
asuntoloita. Elsa ja Antti Räisälä la-
hoittivat aikanaan maatilansa lasten ja 
nuorten hyväksi. Lahjoituksella on ollut 
suuri Jumalan siunaus. Lahjoittaminen 
on mahdollista tänäkin päivänä. Lämmin 
kiitos kaikille opistotyön tukijoille. 

OPISTO ON TURVAPAIKKA
Reisjärven opiston ��. opistovuosi on 
ollut yhteisöllinen vuosi, josta on saanut 
eväitä elämän matkalle. Syksyllä synty-
neessä laulussa vertaan opistoa mäellä 

kasvavaan puuhun, jonka oksat kurottu-
vat taivasta kohti. Opisto on ollut opisto-
laisille turvapaikka.

Virta kuohuu ja pyörre laulaa, 
melkein kaiken vie mukanaan.
Tuulet sydäntä puristavat: 
Siivet kauas ei kantaa voi.
Haavan lehvistö helisee, 
kullankeltaisna säteilee.
Yksin istun ja ihmettelen, 
miksi lauluni ei nyt soi.

Tuulet kääntyvät pohjoiseksi, 
viima armoton riisuu puun.
Kiven koloista kylmä sumu 
hiipii koteihin hatariin.
Ympärillä on hiljaisuus, 
kaartuu ylläni avaruus.
Tähdet tuikkivat pimeässä, 
toivon kipinät alla kuun.

Lentää vierelle pieni lintu, 
kutsuu aurassa liitämään.
Edessämme on kylmä halla, 
lähde kanssamme lämpimään.
Kasvaa mäellä suuri puu, 
oksat taivaalle kurottuu.
Sieltä saamme me turvapaikan, 
jossa laulumme kirkastuu.
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VUOSIKERTOMUS 2010

1. TOIMINTA-AJATUS

Reisjärven kristillistä opistoa kehitettiin 
toiminta-ajatuksen mukaan yleissivis-
tävää ja ammatillista aikuiskoulutusta 
antavana ja elinikäisen oppimisen aja-
tusta toteuttavana yhteisöllisenä sisä-
oppilaitoksena, jonka tarkoituksena on 
laajentaa opiskelijoiden yleissivistystä, 
edistää heidän jatko-opintojaan, laajen-
taa heidän yhteiskunnallista tietämys-
tään sekä tukea heidän persoonallista 
kehitystään.

Opistoa kehitettiin yleissivistävänä si-
säoppilaitoksena, jonka pedagogisen 
toiminnan perustana ovat taustayhtei-
sön arvot. Kehittämistyössä painotettiin 
internaattipedagogiikkaa opiston paino-
pistealueiden suunnassa.

Toiminta-ajatuksen muuttaminen osana 
ylläpitämisluvan uusimista siirtyi vuodel-
le 2011.

2. ARVOT

Opetus- ja kasvatustyössä painotettiin 
vapaan sivistystyön lain (��2/9�) mukai-
sesti opiskelijoiden omaehtoista opiske-
lua ja opiston arvo- ja aatetaustaa, joka 
nousee opiston taustayhteisönä toimi-
van vanhoillislestadiolaisen herätysliik-
keen arvomaailman pohjalta. Opiston 
arvot ryhmittyvät teemoiksi koti, uskonto 
ja isänmaa. 
Koti: perhe ja ihmissuhteet, lähimmäi-
senrakkaus, toisen huomioiminen ja 
auttaminen, omatoimisuus, aktiivisuus 
ja vastuuntunto
Uskonto: anteeksiantaminen ja anteek-
sipyytäminen, rehellisyys, oikeudenmu-
kai-suus ja luotettavuus, terveet elämän-
tavat ja raittius
Isänmaa: terve itsetunto, itseluottamus 
ja halu kehittää itseä, ahkeruus, työn ar-
vostaminen ja sisäinen yrittäjyys, yhteis-
työkykyisyys, isänmaallisuus ja kotiseu-
turak-kaus, kansainvälisyys, luonnon ja 
elinympäristön arvostaminen ja hoita-
minen, kestävä kehitys, vammaisten ja 
erilaisten ihmisten kunnioittaminen.
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Jämsän, Ranuan ja Reisjärven opistojen 
yhteinen arvojen määrittely käynnistyi 
vuonna 2010 jatkuen vuoden 2011 aika-
na.

3. VISIO

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kansan-
opistojen yhteinen visio 201� ilmaisee 
taustayhteisön ja opistojemme yhteisen 
tahtotilan Ranuan, Reisjärven ja Jämsän 
kristillisten kansanopistojen tulevaisuu-
desta. Visio sisältää ajatuksen uudenlai-
sesta kumppanuudesta ja muutoksesta. 
Visio on tarkoitettu suunnannäyttäjäksi 
oppilaille, heidän vanhemmilleen, hen-
kilöstölle, hallinnolle, taustayhteisölle ja 
muille sidosryhmille. 

”EVÄITÄ ELÄMÄÄN!
Opistotyömme perustuu kristillisiin elä-
mänarvoihin, elinikäiseen oppimiseen, 
yhteisöllisyyteen, kodikkaaseen oppi-
misympäristöön ja kestävään kehityk-
seen. Kehittämisellä ja yhteistyöllä ra-
kennamme tulevaisuuden.”

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven opistojen 
muutosta ohjaavina kehittämisryhminä 

toimivat perusoppijakson, kurssitoimin-
nan ja hallinto- ja tukipalvelujen kehittä-
misryhmät 2010 – 2012. Kehittämisryh-
mät jatkavat työtään vuonna 2011.

4. KEHITTÄMISSTRATEGIA

Reisjärven kristillistä opistoa kehitettiin 
elinikäisen oppimisen ajatusta toteutta-
vana yhteisöllisenä sisäoppilaitoksena, 
jonka pedagogisen toiminnan perusta-
na ovat taustayhteisön arvot. Kehittä-
mistyössä painotettiin internaattipeda-
gogiikkaa opiston painopistealueiden 
suunnassa.

5. TAVOITTEET

Reisjärven kristillisen opiston tavoittee-
na on
•	 laajentaa yleissivistystä ja yhteis-

kunnallista tietämystä
•	 rohkaista elinikäiseen ja omaehtoi-

seen oppimiseen
•	 kasvattaa opiskelijoita yksilönä ja 

yhteiskunnan jäsenenä
•	 kasvattaa isänmaallisuuteen ja kan-

sainvälisyyteen
•	 syventää elämänhallintaa 
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•	 ohjata kristillisten perinteiden ja elä-
mänarvojen sisäistämiseen

•	 ohjata kodin ja perheen arvostami-
seen sekä ihmissuhteiden hoitami-
seen

•	 kehittää käden taitoja
•	 kouluttaa omatoimisuuteen, työn te-

kemiseen ja yrittäjyyteen
•	 rohkaista luonnon ja elinympäristön 

kunnioittamiseen sekä kestävän ke-
hityksen toteuttamiseen

•	 tukea itsetuntoa, persoonallista kas-
vua ja sosiaalistumista

•	 edistää koulutusvalmiuksia, jatko-
opintoja ja ammatinvalintaa

•	 ohjata vammaisuuden hyväksymi-
seen

•	 edistää monenlaisuuden kunnioitta-
mista.

6. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDEL-
LISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMI-
NEN VUONNA 2010:

Opistojen ylläpitämisluvan uusiminen 
siirtyi vuodelle 2011.
Perusoppijaksolla oli suunniteltua enem-
män opiskelijoita. Opistossa opiskeli kes-

kimäärin 1�0 opiskelijaa (tavoite 1��). 
Lukuvuoden 2009 – 2010 kevätlukukau-
della oli 1�� opiskelijaa ja lukuvuoden 
2010 – 2011 syyslukukaudella 1�� opis-
kelijaa. Perusoppijakson opiskelijoista 
kertyi yhteensä ���� opiskelijaviikkoa, 
mikä on �� % kokonaisopiskelijaviikko-
määrästä. Saatiin opintoseteliavustusta 
2� 000 euroa.
Lyhytkursseja järjestettiin suunniteltu 
määrä, mutta niihin osallistui suunnitel-
tua enemmän kurssilaisia. Vuonna 2010 
järjestettiin �2 lyhytkurssia (tavoite �0). 
Lyhytkurssilaisia opiskeli vuoden aika-
na �00� (tavoite 2�00). Lyhytkurssien 
keskikoko oli �2 kurssilaista (kannat-
tavuusraja 12). Lyhytkursseista kertyi 
opiskelijaviikkoja 19�� (tavoite 1��0). 
Lyhytkurssien opiskelijaviikot olivat ��,� 
% perustyökauden opiskelijaviikoista ja 
2� % kokonaisopiskelijaviikkomääräs-
tä. Lyhytkurssilaisten määrä vastasi �0 
vuosiopiskelijaa. Yhteenlaskettu vuo-
siopiskelijamäärä oli vuonna 2010 190 
opiskelijaa. Vuonna 2010 kertyi yhteen-
sä ���9 vapaan sivistystyön opiskelija-
viikkoa. Vuonna 2009 opiskelijaviikkoja 
kertyi ���9.
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Koulunkäyntiavustajakoulutusta jatket-
tiin. Uusi ryhmä aloitti ammattitutkintoon 
valmistavan koulutuksen 10.�.2010.
Koulutuspalvelujen toteuttaminen nykyi-
sellä henkilöstömäärällä eli 2� päätoimi-
sella työntekijällä toteutui vuonna 2010. 
Tavoitteena oli toteuttaa kehittämis-
hankkeita, jotka tukevat opiston ydin-
toimintaa. Tavoite toteutui. Toteutettiin 
opetushallituksen tukemat ammatillisen 
lisäkoulutuksen kehittämishankkeet Vir-
tuoosi 2009 ja uutena Opistokoti – han-
ke. Pohjois-Pohjanmaan ELY- keskuk-
sen kautta rahoitettua ESR – hanketta 
Innovatiivisen ICT – oppimisympäristön 
kehittämishanke jatkettiin koko vuoden 
2010.
Vuoden ylijäämäksi muodostui �29 900 
€ (tavoite 200 000 €).
Toteutettiin uuden suviseurateltan poh-
jatyöt maakunnallisia opistoseuroja var-
ten.
Biokaasutuslaitteistolla toteutettava säh-
kön ja lämmön tuotanto ei käynnistynyt 
tariffisäännösten vuoksi.

7. PAINOPISTEALUEET JA KEHITTÄ-
MISHANKKEET:

Kansainvälisyys

Kevätlukukaudella opistossa opiskeli 
suomalaisten lisäksi � opiskelijaa USA:
sta ja � Ruotsista sekä syyslukukaudella 
� opiskelijaa USA:sta, 2 Kanadasta, 2 
Ruotsista ja 2 Norjasta. Kevätlukukau-
della toisena englannin kielen opettaja-
na toimi natiivi äidinkielenään englantia 
puhuva opettaja. Keväällä järjestettiin 
perusoppijakson opiskelijoiden opinto-
matka Viroon. Opiston opetustarjontaan 
sisältyi englannin, ruotsin ja viron kielen 
opetusta. Kansainvälinen posliininmaa-
laus- ja akvarellikurssi järjestettiin hei-
näkuussa. 

Kristilliset elämänarvot ja elämäntaidot 

Viikonvaihteen teemapäivien aikana ja 
viikoittaisella opistotunnilla painotettiin 
kristillisiä elämänarvoja ja elämäntaitoja. 
Opiskelijahuoltoryhmä toimi viikoittain 
moniammatillisena tiiminä yhteistyössä 
linjanohjaajien kanssa. Kristilliset arvot 
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ovat olleet toiminnan lähtökohta perus-
oppijaksolla ja lyhytkursseilla. 
  
Käden taidot, luova toiminta ja ICT-kou-
lutus  

Käytännön työn linjaa kehitettiin käden-
taitojen oppimiseen ohjaavana linjana. 
Opiston pedagogisena painotuksena 
on innovatiivisuuden ja luovan ajattelun 
edistäminen sekä hyvien taito- ja taide-
aineiden ja teknologian opetuksen ra-
japintojen löytäminen ja niiden tehokas 
hyödyntäminen.

Jatkettiin ESR- ohjelman INNOVATIIVI-
SEN ICT-OPPIMISYMPÄRISTÖN KE-
HITTÄMISHANKE toteuttamista. Hanke 
on aloitettu vuonna 2009 ja toimii toteu-
tetun EAKR- hankkeen jatkohankkeena. 
Hankkeelle saatiin jatkoaikaa �1.�.2011 
saakka.

Luonto- ja erätaidot

Luonto- ja erälinjaa kehitettiin luonnon 
oikeaan hyväksikäyttöön ja aitoon erän-
käyntiin valmiuksia antavana opintolinja-

na kestävän kehityksen periaatteen mu-
kaisesti. Opiston metsäpalstoja käytettiin 
luonto- ja erälinjan erätaidon opetuksen 
koulutuspaikkoina. Tallia kehitettiin he-
vostenhoitolautakunnan toimesta.

Sosiaaliset taidot
  
Internaattipedagogiikkaa kehitettiin yk-
silöllistä ohjausta, työssä oppimista ja 
henkilökohtaisia oppimissuunnitelmia 
kehittämällä. Sosiaalisiin taitoihin pa-
nostettiin teemapäivien kautta. Sosiaa-
li- ja terveysalan linjaa kehitettiin alalle 
valmentavana linjana.

Koulunkäyntiavustajan ammattitutkin-
toon valmistavaa koulutusta toteutettiin 
ja kehitettiin. Koulunkäyntiavustajan 
ammattitutkinnon perusteet ovat muut-
tumassa. Uuden tutkinnon järjestämis-
sopimuksen laatiminen siirtyi vuodelle 
2011. 

Toteutettiin Virtuoosi 2009 –ja Opistoko-
ti- hanketta. Virtuoosi 2009 – hankkees-
sa kehitettiin virtuaalista oppimisympä-
ristöä Moodlea, ja Opistokoti – hank-
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keen tavoitteena oli opintojen ohjauksen 
kehittäminen.

Opetusministeriö myönsi vapaasta sivis-
tystyöstä annetun lain (��2/199�) nojalla 
Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyh-
distys ry:lle opintosetelityyppistä avus-
tusta 2� 000 euroa. Opisto jakoi 1000 
euron opintoseteleitä perusoppijakson 
opistomaksun maksamiseen 22 oppi-
misvaikeuksista kärsivälle opiskelijalle. 
�900 euroa käytetään opiskelijoiden tu-
kitoimeen ja erityiseen tukeen.

Vammaisuus ja monenlaisuus 

Erityislinjaa kehitettiin itsenäistymistä ja 
valmiuksia antavana linjana, joka on tar-
koitettu kehitysvammaisille opiskelijoille 
sekä opiskelijoille, joiden opinnot ovat 
eri syiden vuoksi yksilöllistettyjä. Monen-
laisuuden kunnioittamista pidettiin esillä 
ja käsiteltiin sisäoppilaitoksen yhteisissä 
tilaisuuksissa.

Opisto jatkoi yhteistyötä reisjärvisen ke-
hitysvammaisten asumispalveluyksikkö 
Rantaniemen kanssa. Asumispalvelu-

yksikkö toimii opiston taustayhteisön ar-
vojen pohjalta. Asumispalveluyksikössä 
asuu useita opiston entisiä opiskelijoita. 
Asukkaat kävivät opistolla viikonvaih-
teiden kuntouttavilla lyhytkursseilla. 
Opiston koulunkäyntiavustajaopiskelijat 
suorittivat työssä oppimisen jaksoja asu-
mispalveluyksikössä ja sen yhteydessä 
toimivan erityisammattiopisto Luovin 
valmentavassa yksikössä. Asumispalve-
luyksikön asukkaat osallistuivat ohjaaji-
ensa kanssa opiston tapahtumiin.

Saatiin opetuksen laatu- ja kehittämis-
avustusta OPISTOKOTI- hankkeeseen. 
Hanke on kolmen opiston; Reisjärven, 
Jämsän ja Ranuan yhteinen hanke. 
Hankkeen tavoitteena oli kolmen opis-
ton yhteistyönä 1) kehittää opisto-ohja-
usta, opiskelijahuoltoa, oppilaskunnan 
toimintaa, internaattipedagogiikkaa ja 
kerhotoimintaa, 2) parantaa turvallisuut-
ta: ehkäistä kiusaamista ja väkivaltaa, 
edistää asuntoloiden paloturvallisuutta, 
�) kehittää tukioppilastoimintaa, opin-
nollista tutor-toimintaa ja muuta vertais-
tukea: kehittää arjen taidot, edistää yh-
teisöllisyyttä, �) edistää kodin ja opiston 
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yhteistyötä sekä �) edistää kehitysvam-
maisten opiskelijoiden integroitumista 
opistoyhteisöön. Hanke jatkuu vuonna 
2011. Vuonna 2010 keskityttiin erityisesti 
opinto-ohjauksen, opintovalmennuksen, 
opiskelijahuollon ja tukioppilaskoulutuk-
sen kehittämiseen. Opistoille nimettiin 
koulupoliisi ja pelastuslaitoksen yhteys-
henkilö. opistolla järjestettiin palo- ja pe-
lastusharjoitus. Kuulutuskansio uusittiin.

Yleissivistävät opinnot

Avoimen yliopiston opintoja järjestettiin 
yhdessä Suomenselän kansalaisopiston 
kanssa Oulun, Jyväskylän, Joensuun ja 
Turun yliopistojen kautta. Lukuvuonna 
2009-2010 opiskeltiin erityispedago-
giikan perusopintoja, syyslukukaudella 
2010 erityispedagogiikan ja yleisen teo-
logian perusopintoja. 

8. ITSEARVIOINTI JA OPISTON KE-
HITTÄMINEN

Perusoppijakson opiskelijat toteuttivat 
itsearviointia opistovuoden aikana. Am-

matillisen lisäkoulutuksen opiskelijat to-
teuttivat opiston toiminnan arviointia.

Henkilöstöpalavereissa ja tiimeissä, 
henkilöstön kehityskeskusteluissa sekä 
opistoyhdyshenkilöiden kurssilla toteu-
tettiin opiston toiminnan itsearviointia. 
Arviointipalaute on palvellut opiston jat-
kuvaa kehittämistä. Tulevaisuustyöryh-
män Eväitä elämään –kehittämissuun-
nitelma on opistotoiminnan kehittämisen 
lähtökohta. Kehittämissuunnitelman 
ehdotuksia toteutetaan opiston kehittä-
mistyössä ja kolmen opiston yhteisissä 
kehittämisryhmissä. Ryhmien työ jatkuu 
vuonna 2011.

Reisjärven opistolla järjestettiin 
2.10.2010 opistojen ja taustayhteisön 
yhteinen seminaari, jossa päädyttiin 
solmimaan yhteistyösopimus Jämsän, 
Ranuan ja Reisjärven opistojen välille. 
Opistot säilyvät itsenäisinä oppilaitoksi-
na.
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9. YHTEISTYÖTAHOT

TAUSTAYHTEISÖÖN LIITTYVÄ YH-
TEISTYÖ

Reisjärven kristillinen opisto teki tiivistä 
yhteistyötä taustayhteisön keskusyhdis-
tykseen ja vastaaviin järjestöihin Ruot-
sissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa, 
taustayhteisön paikallisyhdistyksiin Vi-
rossa, Keniassa, Togossa ja Ghanassa 
sekä Suomen evankelis-luterilaiseen 
kirkkoon ja sen paikallisseurakuntiin 
mm. lyhytkurssien suunnittelussa.

Reisjärven, Jämsän ja Ranuan opistojen 
ja taustayhteisön edustajista koostuva 
kansanopistotoimikunta kokoontui viisi 
kertaa. Opistotyön avustajat kokoontui-
vat kerran Jämsän opistolla. Sisaropis-
tojen rehtorit pitivät yhteyttä säännölli-
sesti. Henkilöstön yhteiset koulutus- ja 
virkistyspäivät pidettiin Jämsän opistolla. 
Rauhanyhdistysten opistoyhdyshenkilöi-
hin oltiin yhteydessä kirjeitse. Opistoyh-
dyshenkilöt kokoontuivat koulutuskurs-
sille opistolle.

Taustayhteisön edustajat ja Jämsän, 
Ranuan ja Reisjärven kristillisten opis-
tojen johtokuntien edustajat kokoon-
tuivat Reisjärven opistolle 2.10.2010 
kehittämisseminaariin. Seminaari suo-
sitteli opistojen säilymistä itsenäisinä ja 
opistojen välisen yhteistyön tiivistämistä 
laatimalla konsortiosopimus. Kaikkien 
kolmen opiston johtokunnat hyväksyivät 
konsortiosopimuksen syksyn 2010 aika-
na.

PAIKALLINEN YHTEISTYÖ

Yhteistyö Reisjärven kunnan kanssa: 
Monet Reisjärven kunnan työntekijät 
suorittivat avoimen yliopiston opintoja 
täydennyskoulutuksena opistolla. Opis-
to järjesti avoimen yliopiston opintoja 
lähiympäristön tarpeiden mukaan. Vi-
ranomaisyhteydet toimivat erityisesti 
maakunnallisten opistoseurojen ja ra-
kennushankkeen yhteydessä.

Yhteistyö Reisjärven seurakunnan kans-
sa: Reisjärven opisto teki yhteistyötä 
Reisjärven seurakunnan kanssa juma-
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lanpalvelusten, musiikkitilaisuuksien ja 
ehtoollistilaisuuksien järjestämisessä. 
Opistolaiset osallistuivat itsenäisyyspäi-
vän, loppiaispäivien ja hiljaisen viikon 
keskiviikon jumalanpalvelusten toteutta-
miseen. Rehtori toimi kirkkoherran sijai-
sena.

Yhteistyö palvelukoti Rantaniemen kans-
sa: Opisto teki tiivistä yhteistyötä paik-
kakunnalla toimivan kehitysvammaisten 
asumispalveluyksikön kanssa. Asukkaat 
kävivät opistolla kuntouttavilla lyhytkurs-
seilla. Opiston koulunkäyntiavustajakou-
lutuksen opiskelijat kävivät työssä oppi-
misen jaksoilla Rantaniemessä. 

Yhteistyö Hylkirannan kylätoimikunnan 
kanssa: Vuokrattiin maita opiston naa-
pureilta maakunnallisiin opistoseuroihin.

Yhteistyö kansainvälisten posliininmaa-
lauskurssien järjestämisessä: Opisto teki 
yhteistyötä Suomen Posliininmaalaajat 
ry:n sekä reisjärvisen Suomelan renki-
tupa-yrityksen kanssa tiivistä yhteistyötä 
kansainvälisten posliininmaalauksen ja 
muiden taidekurssien järjestämisessä.

Yhteistyö Aktia-pankin ja Reisjärven 
Osuuspankin kanssa: rakennushankkei-
den lainoitus ja pankkipalvelut.

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ

Oulun Eteläisen alueen ammatillisen li-
säkoulutuksen järjestäjien yhteistyöver-
kosto: Yhteistyö toteutui kehittämishank-
keissa, joihin on kutsuttu kaikki alueen 
ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjät. 
Tällä hetkellä toteutetaan Virtuoosi 2009 
–hanketta, jossa koordinaattorina toimii 
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä, 
Aikuiskoulutus- ja oppisopimuskeskus 
AIKUKAM. Kumppaneina hankkeessa 
ovat mukana Raudaskylän Kristillinen 
Opisto, Kalajoen Kristillinen Opisto, 
Reisjärven kristillinen opisto, PSK Ai-
kuisopisto, Raahen ammattiopisto, Ly-
beckerin käsi- ja taideteollisuusopisto, 
Ruukin maaseutuopisto, Haapaveden 
Opisto, Haapaveden ammattiopisto, 
Oulun seudun ammattiopisto, Piippolan 
käsi- ja taideteollisuusopisto, Nivalan 
ammattiopisto, Oulaisten ammattiopisto, 
Kalajoen ammattiopisto, Haapajärven 
ammattiopisto ja Ylivieskan ammatti-
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opisto. Hankkeen tärkeimpiä työelämän 
yhteistyökumppaneita ovat Pohjanmaan 
metalli Oy, Nihak Oy, Centria Oy, NK-
Tools Ky, Nitek Oy sekä alueen perus-
koulut.

Yhteistyö ammatillisen erityisopetuksen 
kanssa: Opisto teki yhteistyötä Ammatti-
opisto Luovin Reisjärven yksikön kanssa 
ammatillisen erityisopetuksen valmenta-
van koulutuksen järjestämisessä. Opis-
ton koulunkäyntiavustajakoulutuksen 
opiskelijat kävivät työssä oppimisen jak-
soilla Luovin Reisjärven valmentavassa 
yksikössä.

Yhteistyö yksilöllistetyssä oppisopi-
muskoulutuksessa: Opisto toimii pilot-
tikohteena Nivalan ammattiopiston ja 
jokilaaksojen oppisopimustoimiston jär-
jestämässä kehitysvammaisten yksilöl-
listetyssä oppisopimuskoulutuksessa. 
Toimintaa valmisteltiin opiston koordi-
noimassa Elämänkorkeakoulu-hank-
keessa. 

Yhteistyö Oulun yliopiston Teknokas-
teknologiakasvatuskeskuksen kanssa 

teknologiakoulutuksen kehittämisessä: 
Yhteistyötä toteutettiin ESR-hankkees-
sa, jossa kehitetään ICT-oppimisympä-
ristöä sekä ICT-koulutusta opettajille, 
yrittäjille ja erityistä tukea tarvitseville 
opiskelijoille. Alan yritykset Ouman Fin-
land Oy Kempeleestä, ZEF Solutions 
Ltd. Oulusta ja Ele-Products Oy Tyrnä-
vältä toimivat hankkeessa asiantuntijoi-
na ja työelämän edustajina.

Yhteistyö biokaasutuslaitteistolla tuotet-
tavan sähkön ja lämmön rinnakkaistuo-
tannon kehittämisessä: Opisto on valmis 
toimimaan pilottikohteena hankkees-
sa, jossa ovat mukana tutkimuskeskus 
Centria, Reisjärven kunta, GASEK Oy 
sekä Reisjärven Puuenergia Oy. Opisto 
osallistui aktiivisesti hankkeen suunnit-
teluun. Hanke pysähtyi tariffisäännösten 
vuoksi.

Yhteistyö Talenom Oy:n kanssa jatket-
tiin taloushallinnon alalla. Taloushallin-
topalvelujen osittainen ulkoistaminen 
kesken tilikauden vaati siirtymävaihees-
sa arvioitua enemmän työaikaa opiston 
työntekijöiltä. Siirtyminen sähköiseen 
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taloushallintoon osoittautui toimivaksi ja 
joustavaksi ratkaisuksi. Toimiston sijai-
suusjärjestelyvaikeudet poistuivat muu-
toksen vuoksi. Muutosprosessi paransi 
opiston hallintopalvelujen laatua.

VALTAKUNNALLINEN YHTEISTYÖ

Yhteistyö Suomen Kansanopistoyhdis-
tyksen kanssa: Rehtori osallistui Suo-
men kansanopistoyhdistyksen rehto-
ripäiville. Koulutus- ja talouspäällikkö 
osallistui Suomen kansanopistoyhdis-
tyksen talouspäiville.

Avoimen yliopiston opistojen järjestämi-
nen: Reisjärven opisto toteutti avoimen 
yliopiston opintoja yhteistyössä Suo-
menselän kansalaisopiston ja yliopisto-
jen kanssa. Tällä hetkellä opintotarjonta 
on seuraava: Jyväskylän yliopisto, Chy-
denius-instituutti: erityispedagogiikka; 
Oulun yliopisto: Finnish studies for fo-
reigners; Turun yliopisto: kasvatustiede; 
Joensuun yliopisto: yleinen teologia, 
muut yliopistot: verkkokurssit.     

10. HALLINTO

10.1. Kansanopistoyhdistys

Reisjärven Kristillinen Kansanopisto-
yhdistys ry piti toimintavuoden aikana 
vuosikokouksen �1.�.2009. Yhdistyksen 
jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa 129 
ainais- ja 2�9� vuosijäsentä, yhteensä 
292� jäsentä. Lausumme kiitoksen kai-
kille yhdistyksen vanhoille ja uusille jä-
senille. 

10.2. Johtokunta

Yhdistyksen johtokuntaan ovat kuulu-
neet vuonna 2010 varsinaisina jäseninä
•	 rehtori, KM Matti Taskila, Kannus, 

puheenjohtaja 
•	 kappalainen, TK Tapani Kirsilä, To-

holampi, varapuheenjohtaja 
•	 aluepäällikkö Seppo Haaponiemi, 

Sievi
•	 professori, KT, YTM, LO Juha Ha-

kala
•	 rakennusinsinööri, maanviljelijä 

Matti Jokitalo, Kiuruvesi
•	 rakennusinsinööri Vesa Jokitalo, 

Haukipudas
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•	 erityisopettaja Anneli Kalliokoski, 
Nivala

•	 tarkastaja Voitto Kalliokoski, Kokko-
la,�1.�.2010 saakka

•	 koulunjohtaja, KM Veikko Kamula, 
Haapajärvi

•	 kansanedustaja, erityisopettaja In-
keri Kerola, Raahe

•	 johtaja Antti Lauhikari, Ylivieska
•	 luokanopettaja, KM Arto Paavola, 

Reisjärvi
•	 kirkkoherra, rovasti, EO Erkki Piri, 

Piippola
•	 toimitusjohtaja, HTM Arvo Pyykölä, 

Kalajoki
•	 lehtori, TM Katri Rentola, Alajärvi
•	 sivistysjohtaja, KL Markku Seppä-

nen, Oulunsalo 

 ja varajäseninä
•	 rehtori, FM Markku Huhtala, Toho-

lampi 
•	 hallituksen puheenjohtaja, FM Erkki 

Hyväri, Raahe
•	 audionomi Sanna Kotimäki, Kajaani 

1.�.2010 lähtien
•	 yliopettaja, FT, KM Säde-Pirkko 

Nissilä, Oulu

•	 kustannuspäällikkö Ari-Pekka Palo-
la, Merijärvi

•	 maanviljelijä Markku Pikkarainen, 
Kestilä 1.�.2010 lähtien

Johtokunnan kokouksissa esittelijänä 
toimi rehtori Mikko Kinnunen ja teknise-
nä sihteerinä vararehtori Susanna Pöyh-
täri. Johtokunnan kokouksiin osallistuivat 
lisäksi koulutus- ja talouspäällikkö Pentti 
Törmänen ja henkilökunnan edustajana 
kuraattori Helinä Kinnunen. Johtokunta 
kokoontui vuoden aikana seitsemän ker-
taa ja käsitteli 91 pöytäkirjaan merkittyä 
asiaa.

10.3. Johtoryhmä

Johtoryhmään ovat kuuluneet
•	 rehtori Mikko Kinnunen, puheenjoh-

taja 
•	 johtokunnan puheenjohtaja Matti 

Taskila
•	 johtokunnan varapuheenjohtaja Ta-

pani Kirsilä 
•	 apulaisrehtori Sirkka-Liisa Ahlgrén 

�0.�.2010 saakka
•	 vararehtori Susanna Pöyhtäri 
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•	 koulutus- ja talouspäällikkö Pentti 
Törmänen, sihteeri

  
Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 
neljä kertaa ja käsitteli 2� pöytäkirjaan 
merkittyä asiaa. Johtoryhmä toimi opis-
ton kehittämistyöryhmänä ja avusti reh-
toria johtokunnassa käsiteltävien asioi-
den valmistelussa.

11. HENKILÖSTÖ

11.1. Opetushenkilöstö

Kokonaistyöajassa toimivia opettajia oli-
vat 
•	 TM, EO, NTM Mikko Kinnunen, reh-

tori
•	 HuK Sirkka-Liisa Ahlgrén, apulais-

rehtori ja kielten opettaja �0.10.2010 
saakka

•	 KM Tuomo Jokitalo, teknisten ainei-
den opettaja

•	 KM Jorma Kauppila, yhteiskunnal-
listen aineiden opettaja, luonto- ja 
erätaidon opettaja 

•	 Sari Klasila, kotitalouden opettajan 
sijainen 10.�. - 12.2.2010.

•	 KM, EO, NTM Irma Kinnunen, eri-
tyisopettaja  

•	 FM Outi Miettunen, äidinkielen opet-
taja

•	 Tietokonetekniikan insinööri (AMK), 
ammattiopettaja, NTM Esko Oksa, 
teknisten aineiden opettaja 

•	 KM, NTM Minna Paalavuo, kotita-
louden opettaja (äitiys- ja vanhem-
painvapaalla 2�.11.2010.- vuoden 
loppuun saakka)

•	 KM, NTM Susanna Pöyhtäri, vara-
rehtori ja kasvatusaineiden opettaja  

•	 lastentarhanopettaja, Helena Romp-
panen

•	 opiskelija Marju Raunismaa (syksy)
•	 KM, NTM Minna Tölli, sosiaali- ja 

terveysalan opettaja 

Päätoimisina tuntiopettajina perusoppi-
jaksolla toimivat
•	 FM Kaija Niskanen, matematiikka ja 

tietotekniikka
•	 Yo Anne Mikkola, englanti (kevät)
•	 Artenomi Tarja Pärn, tekstiilityö (ke-

vät) 
•	 Susanna Saartoala, kotitalous (Min-

na Paalavuon äitiysloman lomitus)

Kuva: Studio Saraste
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Sivutoimisina tuntiopettajina perusoppi-
jaksolla toimivat 
•	 KM Helinä Kinnunen, liikunta
•	 TK Tapani Kirsilä, uskonto (syksy)
•	 Yo, hevostenhoidon ohjaaja Sanna 

Niva, hevostenhoito (syksy)
•	 Sairaanhoitaja Sari Liejumäki, ensi-

apu  
•	 Yo Anne Mikkola, englanti (syksy)
•	 Artenomi Tarja Pärn, tekstiilityö 

(syksy) 
•	 opiskelija Iida-Maria Uljas, opinto-

ohjaus (syksy)
•	 KK Sirkka-Liisa Törmänen, poslii-

ninmaalaus 

Tilapäisinä luennoitsijoina ja tuntiopetta-
jina perusoppijaksolla ja lyhytkursseilla 
toimi yhteensä 1�� eri henkilöä.  

11.2. Tukipalveluhenkilöstö

•	 Laitosemäntä Eeva Ahokas, emän-
tä

•	 Merkonomi Eveliina Immonen, toi-
mistovirkailija 

•	 KM Helinä Kinnunen, kuraattori 
•	 Merkonomi Mirkka-Leena Kinnu-

nen, osa-aikainen toimistonhoitaja 
2�.9.2010 lähtien

•	 Suurtalouskokki Tuomas Kopsa, 
keittäjä 

•	 Rakennusmies Arvo Kukkola, kiin-
teistönhoitaja �0.�.2010 saakka

•	 Pauli Heikkala, kiinteistönhoitaja 
1.�.2010 lähtien

•	 Suurtalouskokki Tuulia Kiviniemi 
•	 Kokki Pirkko Kälkäjä, keittäjä
•	 Laitoshuoltaja Anneli Laurila, siivoo-

ja
•	 Agrologi (AMK) Aini Lehikoinen, 

hankekoordinaattori ja toimistonhoi-
taja 

•	 Kokki, koulunkäyntiavustaja Pirkko 
Leppänen, kehitysvammaishuoltaja

•	 Sosionomi (AMK) Markus Runtti, 
vapaa-ajan ohjaaja 1.�.2010 lähti-
en 

•	 Lastenhoitaja Arja Tölli, siivooja
•	 LuK Pentti Törmänen, koulutus- ja 

talouspäällikkö  
•	 KK Sirkka-Liisa Törmänen, kurssi-

sihteeri-kirjastonhoitaja
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Tilapäiset työntekijät ja sijaiset:
•	 Sanna Niva, opiskelijan henkilökoh-

tainen avustaja 1�.�.2010 alkaen 
Toholammin kunnan toimesta

•	 Lähihoitaja Eeva-Riitta Heide, opis-
kelijan henkilökohtainen avustaja 
1�.�.2010 lähtien Oulaisten ja Kan-
nuksen kaupunkien toimesta

•	 Kotitalousyrittäjä Sanna Kopsa, 
keittäjä 

•	 Koulunkäyntiavustaja Irja Korva, 
osa-aikainen opiskelijan henkilö-
kohtainen avustaja �.�.2010 saak-
ka Alajärven kunnan toimesta

•	 Yo Susanna Törmänen, näkövam-
maisen opiskelijan henkilökohtai-
nen avustaja �.�.2010 saakka

•	 Yo Riina Niskakoski, opiskelijan 
henkilökohtainen avustaja �.�.2010 
saakka

11.3. Henkilöstön kehittäminen ja työ-
kykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstökoulutuksen tavoitteena oli tii-
mityön tehostaminen, henkilökohtaisen 
osaamisen lisääminen, elinikäinen op-
piminen sekä koko työyhteisön ja ilma-

piirin kehittäminen. Työkykyä ylläpitävän 
toiminnan tavoitteena oli edistää hen-
kilöstön työssä jaksamista ja rohkaista 
kunnon kohottamiseen. Opiston kehit-
tämissuunnitelmaan sisältyi henkilöstön 
itsensä kehittämiseen liittyvä suunni-
telma, jota toteutettiin mahdollisuuksi-
en mukaan. Työntekijöitä kannustettiin 
osallistumaan alansa koulutukseen. 

Henkilöstöpalaveri pidettiin joka toinen 
viikko. Kasvatus- ja erityiskasvatustii-
mi kokoontuivat pääsääntöisesti kerran 
viikossa, muut tiimit tarpeen mukaan. 
Henkilöstö osallistui elokuussa kahden 
päivän mittaisille Jämsän, Ranuan ja 
Reisjärven kansanopistojen henkilös-
tön yhteisille koulutuspäiville Jämsässä. 
Opiston yhteisötyönohjausta toteutettiin 
vuoden aikana yhden kerran. Yhteisö-
työnohjauksen yhteydessä henkilöstöllä 
oli mahdollisuus henkilökohtaiseen työn-
ohjauskeskusteluun. Koko henkilöstöllä 
oli mahdollisuus osallistua kahden päi-
vän kylpyläviikonloppuun joulukuussa.

Opiston uima-allas on ollut vapaasti 
työntekijöiden käytössä. Keskiviikkoisin 
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henkilöstölle on ollut tarjolla ohjattua 
allasliikuntaa ja kuntoilua. Opiston vaki-
tuiset työntekijät kävivät vuorollaan laki-
sääteisessä työterveystarkastuksessa ja 
vuorollaan tyky-kuntoutuksissa.

12. TOIMINTA

12.1. Perusoppijakso
  
Reisjärven kristillisen opiston perusoppi-
jakson tavoitteena oli
•	 laajentaa yleissivistystä ja yhteis-

kunnallista tietämystä
•	 rohkaista elinikäiseen oppimiseen
•	 kasvattaa isänmaallisuuteen ja kan-

sainvälisyyteen
•	 syventää elämänhallintaa
•	 ohjata kristillisten elämänarvojen si-

säistämiseen
•	 ohjata kodin ja perheen arvostami-

seen sekä ihmissuhteiden hoitami-
seen

•	 kehittää käden taitoja
•	 kouluttaa omatoimisuuteen, työn te-

kemiseen ja yrittäjyyteen
•	 rohkaista luonnon, kotiseudun, pe-

rinteiden ja elinympäristön kunnioit-

tamiseen
•	 tukea itsetuntoa, persoonallista kas-

vua ja sosiaalistumista
•	 edistää jatko-opintoja ja ammatin-

valintaa
•	 ohjata vammaisuuden hyväksymi-

seen
•	 edistää monenlaisuuden kunnioitta-

mista.

Tähän mennessä opistostamme on saa-
nut todistuksen �2�� opiskelijaa. Perus-
oppijakso 200� - 2009 on opiston ��. 
työvuosi ja perusoppijakso 2009 – 2010 
on opiston ��. työvuosi. Vuoden 2009 
aikana perusoppijaksolta kertyi yhteen-
sä ���9 opiskelijaviikkoa.

Perusoppijaksolla 2009 - 2010 opiskeli 
kuudella linjalla yhteensä 1�� opiskeli-
jaa:
•	 erityislinja (9 opiskelijaa)
•	 kasvatusalan linja (1� opiskelijaa)
•	 kieliopintojen linja (��)
•	 käytännön työn linja (��)
•	 luonto- ja erälinja (19)
•	 sosiaali- ja terveysalan linja (2�). 



2�

Perusoppijaksolla 2010 - 2011 opiskeli 
kuudella linjalla yhteensä 1�� opiskeli-
jaa:
•	 erityislinja (� opiskelijaa)
•	 kasvatusalan linja (1�)
•	 kieliopintojen linja (�2)
•	 käytännön työn linja (��)
•	 luonto- ja erälinja (2�)
•	 sosiaali- ja terveysalan linja (2�).

12.2. Avoin yliopisto-opetus

Avointa yliopisto-opetusta järjestettiin 
seuraavasti: erityispedagogiikan perus-
opinnot (2� op) keväällä ja syksyllä, ylei-
sen teologian perusopinnot (2� op) ke-
väällä ja syksyllä. Erityispedagogiikassa 
tutor-ohjaajana toimi KM, EO Irma Kin-
nunen, yleisessä teologiassa TM, EO 
Mikko Kinnunen. Ulkomaalaiset opiske-
lijat osallistuivat suomen kielen ja histo-
rian Finnish Studies -opetukseen. Opet-
tajina toimivat FM Outi Miettunen ja HuK 
Sirkka-Liisa Ahlgrén. Avoimen yliopiston 
opetus järjestettiin Jyväskylän, Oulun, 
Joensuun ja Turun yliopistojen kautta.

12.3. Ammatillinen lisäkoulutus

Toteutettiin koulunkäyntiavustajan am-
mattitutkintoon valmistavaa koulutusta 
ja otettiin vastaan koulunkäyntiavusta-
jan ammattitutkinnon tutkintotilaisuuk-
sia. Kehitettiin koulunkäyntiavustaja-
koulutusta arviointipalautteen pohjalta ja 
alueellisissa kehittämishankkeissa. 

12.4. Kurssitoiminta

Järjestötoiminta

Järjestötoiminnan kurssien tavoitteena 
oli tukea rauhanyhdistyksissä tehtävää 
lapsi- ja nuorisotyötä kouluttamalla eri 
työmuodoissa mukana olevia opettajia, 
ohjaajia ja toimi-henkilöitä. Tavoittee-
na oli antaa uusia valmiuksia, taitoja ja 
voimia tehdä arvokasta työtä lasten ja 
nuorten parissa.

Vuonna 2010 toteutuneet kurssit:
• Nuorisotyön avustajien kurssi: 1 kurssi,   
�0 kurssilaista
• Opistoyhdyshenkilöiden kurssi: 1 kurs-
si, �9 kurssilaista
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• Päiväkerhon opettajien kurssi: 2 kurs-
sia, 22 kurssilaista
• Raamatun kertomusten kurssi: 1 kurs-
si, 1� kurssilaista
• Suurten tilaisuuksien järjestämiskurssi: 
2 kurssia, �9 kurssilaista
• Viittomakielen kurssi: 1 kurssi, 2� kurs-
silaista
• Pyhäkoulun opettajien kurssi: 1 kurssi, 
2� kurssilaista     
Yhteensä 2�9 kurssilaista

Yleissivistävät opinnot (aineopinnot)

Aineopintojen tavoitteena oli antaa val-
miuksia ja syventää perustietoa alan 
opinnoissa sekä rohkaista käyttämään 
ja soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja 
elämässä.  

Vuonna 2010 toteutuneet kurssit:
• Englannin kielen kurssi: � kurssia, 1�0 
kurssilaista
• Finnish Studies –historiakurssi: 1 kurs-
si, 1� kurssilaista
• Valmennuskurssi OKL:ään hakeville: 1 
kurssi, 1� kurssilaista  
• Kristinuskon peruskurssi: � kurssia, 
�2� kurssilaista
• Kurssi tukioppilaille: 1 kurssi, 2� kurs-
silaista
• Venäjän kielen kurssi: 2 kurssia, �0 
kurssilaista
• Teologisten opintojen kurssi: � kurssia,  
�� kurssilaista
• Erityispedagogiikan peruskurssi: 1 
kurssi, � kurssilaista   
Yhteensä �92 kurssilaista 

Luova toiminta    
  
Luovan toiminnan kurssien tavoitteena 
oli tarjota mahdollisuus persoonallisen 
itseilmai-sun kehittämiseen ja käden tai-
tojen toteuttamiseen.

Vuonna 2010 toteutuneet kurssit:
• Laulun ilosta -kurssi: 1 kurssi, �9 kurs-
silaista

• Luontovalokuvauskurssi: 1 kurssi, 20 
kurssilaista
• Valokuvauskurssi: 1 kurssi, �� kurssi-
laista
• Musiikin ja luovan toiminnan kurssi: 2 
kurssia, 29 kurssilaista
• Posliininmaalauskurssi : 2 kurssia, 2� 
kurssilaista
• Kuorokurssi: 2 kurssia, �� kurssilaista
• Korusepän perusopintokurssi: 1 kurssi,  
1� kurssilaista
Yhteensä 209 kurssilaista

Ammattisivistys

Ammattisivistykseen liittyvien kurssien 
tavoitteena on ollut se, että kurssilai-
nen oppii moraalisesti hyväksyttäviä toi-
mintatapoja, jakamaan kuormia lähim-
mäistensä kanssa, työyhteisö- ja vies-
tintätaitoja, ihmissuhdekysymysten ja 
lähimmäisten huomioonotta-mista sekä 
tarkastelemaan yrittäjyyttä kansainväli-
sessä toimintaympäristössä.

Vuonna 2010 toteutuneet kurssit:
• Kurssi maanviljelijöille ja maaseutuyrit-
täjille: 1 kurssi, 1�� kurssialista
• Kurssi yrittäjille ja yritysten vastuuhen-
kilöille: 1 kurssi, 12� kurssilaista
• Menesty myyntityössä – kurssi : 1 
kurssi, 1� kurssilaista
• Työyhteisökurssi: � kurssia, �� kurssi-
laista      
Yhteensä ��2 kurssilaista

Kasvatus - elämäntapa

Kasvatus- ja elämäntapakurssien tavoit-
teena oli auttaa kurssilaista löytämään 
omat vahvuudet ja oppia hyödyntämään 
niitä omassa elämässä.

Vuonna 2010 toteutuneet kurssit:
• Elämäntaidon kurssi: 1� kurssia, �92 
kurssilaista
• Elämäntaidon kurssi kehitysvammaisil-
le: 1kurssi, 10 kurssilaista
• Kansanopistokurssi: � kurssia, �9� 
kurssilaista
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• Luontovaelluskurssi: 1 kurssi, 1� kurs-
silaista
• Seniorikurssi: 1 kurssi, 29 kurssialista
• Terveys- ja liikuntakurssi: � kurssia, 
1�1 kurssilaista
• Vaelluskurssi: 1 kurssi, �� kurssilaista
• Tosimiesten kokkikurssi: 1 kurssi, 1� 
kurssilaista
Yhteensä 1�21 kurssilaista

13. OPISTON MUU TOIMINTA
 
Maakunnalliset opistoseurat pidettiin 
1�.-1�.�.2010. Seurojen tunnuksena oli 
”Herra näkee sydämeen” (1.Sam.1�:�) 
Järjestelyvastuussa ovat Reisjärven, 
Pihtiputaan, Toholampi-Lestijärven, 
Kempeleen, Lumijoen, Oulunsalon, Sa-
lonpään, Hailuodon, Rantsilan, Tyrnä-
vän, Alajärven, Evijärven, Lappajärven, 
Pietarsaaren ja Vimpelin rauhanyhdis-
tykset.
Loppiaispäivät olivat �. - �.1.2010. Pe-
rusoppijakson aikana opistolla pidettiin 
seuroja keskiviikkona ja keskimäärin 
joka toisena lauantaina ja sunnuntaina. 
Seurat on järjestetty yhteistyössä Reis-
järven rauhanyhdistyksen kanssa.

Reisjärven opistolla järjestettiin perus-
oppijaksolla 10 ja lyhytkursseilla 1� 
jumalanpalvelusta. Perusoppijakson 
opiskelijat osallistuivat tämän lisäksi ju-
malanpalveluksiin Reisjärven kirkossa. 
Perusoppijakson aikana järjestettiin 1�0 
aamuhartautta. Lyhytkurssien aikana 
järjestettiin yhteensä 110 aamu ja -ilta-
hartautta.

14. INVESTOINNIT JA PERUSKORJA-
UKSET 

Toteutettiin Jussila B –asuntolasolun pe-
ruskorjaus. Päärakennukseen peltikatto 
maalattiin. Toteutettiin maakunnallisten 
opistoseurojen ison teltan pohjustyöt 
loppuun. Aloitettiin Anttila A -asuntolan 
saunaosaston remontti palvelemaan eri-
tyislinjaa ja maakunnallisia opistoseuro-
ja. Aloitettiin Erkkilän talon pintaremontti. 
Toteutettiin normaalit vuosikorjaukset.

15. LOPPUSANAT

Olemme kokeneet opistotyössä tausta-
yhteisön tuen ja Jumalan siunauksen. 
Kristilliseltä arvopohjalta on mielekästä 
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ja turvallista toteuttaa yleissivistävää 
kansanopistokoulutusta sekä ammatil-
lista aikuiskoulutusta elinikäisen oppi-
misen periaatetta toteuttaen. Kiitämme 
taustayhteisöä, työntekijöitä, yhteistyö-
kumppaneita, opiskelijoita ja kurssilaisia 
yhteistyöstä ja tuesta. Kiitämme valtio-
valtaa opistotyön merkittävästä talou-
dellisesta tukemisesta vuoden 2010 ai-
kana.  

”Mutta minä turvaan sinun armoosi; rie-
muitkoon minun sydämeni sinun avus-
tasi. Minä veisaan Herralle, sillä hän on 
tehnyt minulle hyvin.”(Psalmi 1�:�)

Reisjärvellä 1�.�.2011

Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyh-
distys ry:n johtokunta

Matti Taskila, puheenjohtaja  
Mikko Kinnunen , rehtori
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E Reisjärven kr. Kansanopistoyhdistys ry  
Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2010

Tuloslaskelma Tuloslaskelma
1.1.-31.12.2010 1.1.-31.12.2009

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT
Koulutus 338 500,60 345 476,00
Ruokalatuotot 181 486,41 168 126,00
Kioskituotot 22 294,00 22 249,00
Kiinteistötuotot 151 684,93 140 641,00
Valtionosuus 1 320 907,00 1 200 410,00
Tuotot yhteensä 2 014 872,94 1 876 902,00

KULUT
Henkilöstökulut -1 257 049,76 -1 285 072,00
Koulutuskulut -166 962,31 -159 488,00
Kiinteistökulut -207 775,44 -209 033,00
Kalustokulut ja laitevuokrat -22 872,67 -21 290,00
Toimisto- ja hallintokulut -41 478,92 -45 674,00
Ruokalakulut -158 364,57 -166 825,00
Kioskikulut -16 258,46 -15 250,00
Poistot -81 233,09 -74 413,00
Ostopalvelut -38 960,67 -23 777,00
Varsinaisen toiminnan kulut yht. -1 990 955,89 -2 000 822,00

VARAINHANKINTA
Tuotot 698 186,23 567 605,00
Kulut -253 408,97 -262 595,00
Varainhankinta 444 777,26 305 010,00

RAHOITUSTOIMINTA
Sijoitus- ja rahoitustoiminta -78 532,25 -85 548,00

TILIKAUDEN TULOS 390 162,06 95 543,00
HANKETOIMINTA
Tulot 102 253,30 75 300,00
Menot -62 505,71 -98 307,00
Hankkeet yhteensä 39 747,59 -23 007,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 429 909,65 72 535,00

Reisjärvellä 16.3.2011
Taskila Matti  Kinnunen Mikko  Kirsilä Tapani Törmänen Pentti  Haaponiemi Seppo
Jokitalo Matti  Jokitalo Vesa  Pyykölä Arvo  Hakala Juha  Kamula Veikko
Kalliokoski Anneli  Lauhikari Antti  Paavola Arto

Reisjärvellä 16.3.2011

Taskila Matti
Kinnunen Mikko
Kirsilä Tapani
Törmänen Pentti

Haaponiemi Seppo
Jokitalo Matti
Jokitalo Vesa
Pyykölä Arvo
Hakala Juha

Kamula Veikko
Kalliokoski Anneli
Lauhikari Antti
Paavola Arto
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Reisjärven kr. Kansanopistoyhdistys ry  
Tuloslaskelma 1.1.-31.12.2010

Tuloslaskelma Tuloslaskelma
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Kioskikulut -16 258,46 -15 250,00
Poistot -81 233,09 -74 413,00
Ostopalvelut -38 960,67 -23 777,00
Varsinaisen toiminnan kulut yht. -1 990 955,89 -2 000 822,00

VARAINHANKINTA
Tuotot 698 186,23 567 605,00
Kulut -253 408,97 -262 595,00
Varainhankinta 444 777,26 305 010,00

RAHOITUSTOIMINTA
Sijoitus- ja rahoitustoiminta -78 532,25 -85 548,00

TILIKAUDEN TULOS 390 162,06 95 543,00
HANKETOIMINTA
Tulot 102 253,30 75 300,00
Menot -62 505,71 -98 307,00
Hankkeet yhteensä 39 747,59 -23 007,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 429 909,65 72 535,00

Reisjärvellä 16.3.2011
Taskila Matti  Kinnunen Mikko  Kirsilä Tapani Törmänen Pentti  Haaponiemi Seppo
Jokitalo Matti  Jokitalo Vesa  Pyykölä Arvo  Hakala Juha  Kamula Veikko
Kalliokoski Anneli  Lauhikari Antti  Paavola Arto

TASE
VASTAAVAA 31.12.2010 31.12.2009

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
 Aineettomat oikeudet 9 481,23 7 873,38
 Muut pitkävaikutteiset menot 83 903,84 80 869,06
 Aineettomat hyödykkeet yhteensä 93 385,07 88 742,44

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
  Omistuskiinteistöt 114 685,99 114 685,99
Rakennukset ja rakennelmat
 Omistusrakennukset ja rakennelmat 4 581 708,73 4 501 127,77
Koneet ja kalusto 740 630,77 700 899,98
Muut aineelliset hyödykkeet 8 666,29 8 766,10
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 5 445 691,78 5 325 479,84
Pysyvät vastaavat yhteensä 5 539 076,85 5 414 222,28

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
 Aineet ja tarvikkeet 8 550,00 8 280,00
Vaihto-omaisuus yhteensä 8 550,00 8 280,00

Saamiset
Lyhytaikaiset
 Myyntisaamiset 32 761,30 31 686,19
Siirtosaamiset 59 955,83 75 991,39
Lyhytaikaiset yhteensä 92 717,13 107 677,58

Rahat ja pankkisaamiset 150 284,51 60 288,61
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 251 551,64 176 246,19

VASTAAVAA YHTEENSÄ 5 790 628,49 5 590 468,47

VASTAAVAA

OMA PÄÄOMA
Omakatteiset rahastot
 Omakatteinen rahasto 1 34 171,92 34 331,92
 Omakatteiset rahastot yhteensä 34 171,92 34 331,92
Toimintapääoma (ed. tilikausien ylijäämä/alijäämä) 2 790 736,22 2 718 200,74
Tilikauden ylijäämä/alijäämä 429 909,65 72 535,48
 Oma pääoma yhteensä 3 254 817,79 2 825 068,14

VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
 Lainat rahoituslaitoksilta 2 104 900,00 2 229 900,00
 Muut velat 55 000,00 55 000,00
 Pitkäaikaiset yhteensä 2 159 900,00 2 284 900,00

Lyhytaikainen
 Lainat rahoituslaitoksilta 125 000,00 100 000,00
 Saadut ennakot 0,00 13 389,00
 Ostovelat 85 329,53 59 491,77
 Muut velat 64 710,63 118 320,58
 Siirtovelat 100 870,54 189 298,98
 Lyhytaikaiset yhteensä 375 910,70 480 500,33
Vieras pääoma yhteensä 2 535 810,70 2 765 400,33

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 5 790 628,49 5 590 468,47
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Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry:n jäsenille

Olemme tarkastaneet yhdistyksen  kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon 
tilikaudelta 1.1.2010 – 31.12.2010. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. 

Johtokunnan vastuu
Johtokunta vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat 
ja riittävät tiedot Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koske-
vien säännösten ja määräysten mukaisesti. Johtokunta vastaa kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan 
asianmukaisesta järjestämisestä.

Tilintarkastajan velvollisuudet
Tilintarkastajan tulee suorittaa tilintarkastus Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan 
mukaisesti ja sen perusteella antaa lausunto tilinpäätöksestä. Hyvä tilintarkastustapa edellyttää am-
mattieettisten periaatteiden noudattamista ja tilintarkastuksen suunnittelua ja suorittamista siten, että 
saadaan kohtuullinen varmuus siitä, että tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa ei ole olennaisia 
virheellisyyksiä ja että johtokunnan jäsenet ja yhdistyksen toimihenkilöt ovat toimineet yhdistyslain 
mukaisesti.

Tilintarkastustoimenpiteillä tulisi varmistua tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen lukujen ja muiden 
tietojen oikeellisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tilintarkastajan harkintaan ja arvioihin 
riskeistä, että tilinpäätöksessä on väärinkäytöksestä tai virheestä johtuva olennainen virheellisyys. 
Tarvittavia tarkastustoimenpiteitä suunniteltaessa arvioidaan myös tilinpäätöksen laadintaan ja esit-
tämiseen liittyvää sisäistä valvontaa. Lisäksi arvioidaan tilinpäätöksen yleistä esittämistapaa, tilinpää-
töksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen laadinnassa soveltamia arvioita.

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Käsityk-
semme mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia tarkastustoimen-
piteitä lausuntoamme varten.

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien 
tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti 
oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakerto-
muksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä johtokunnan jäsenille ja 
toimihenkilöille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Reisjärvellä, maaliskuun 21. päivänä 2011

Risto Ranta-Korpi                                                                  Jouko Limma  
HTM                                                                                       Talousneuvos
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OPPIM
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OPPIMINEN  PERUSTYÖKAUDELLA
        
Kaikille yhteiset valinnaiset 
opinnot 
English discussion   1 ov
ensiavun perus- ja jatkokurssi 1 ov 
erätaito    1,5 ov
hevostenhoito ja ratsastus  2-4 ov
hopea- ja korutyöt   2-4 ov
hygieniapassikurssi   0,5 ov
jääkiekko    1-2 ov
kamarikuoro   2 ov
kotitalous, juhlakurssi  1,5 ov
kirkkotaide   2 ov
kuoro    1 ov
kuvataide    2-4 ov
lasitekniikat ja keramiikka  2 ov
liikunta    1-5 ov
lentopallo    1-2 ov
luova toiminta   1,5 ov
matonkudonta   2 ov
mieskuoro   1 ov
naiskuoro    1 ov
pianonsoitto/urkujensoitto  0,5 ov
posliininmaalaus   2 ov 
puukontekokurssi   1,5-3 ov
puutyö    3-6 ov
radiotyö    1,5 ov
rakentamiskurssi   1,5 ov

soitinryhmä   1 ov
suurkeittiöharjoittelu  1-3 ov
sähly    1-3 ov
talonmiesharjoittelu   2-3 ov
tekstiilityö    2-5 ov
toimittajakurssi   2 ov
vesijumppa   1-2 ov
viro    2 ov
yrittäjyyskoulutus   2 ov

Opiston yhteinen toiminta
Opiston perustyökausi jakaantui neljään jaksoon, 
joista kolmesta annettiin opiskelijoille jaksopalau-
te. Jaksopalautteisiin liittyi itsearviointi. Opiskeli-
jat kävivät tutustumassa työelämään hiihtoloman 
yhteydessä. 

Opiston opiskelijat ja opettajat kokoontuivat ker-
ran viikossa rehtorin tai vararehtorin johtamalle 
opistotunnille, jossa käsiteltiin sisäoppilaitoksen 
yhteisiä ja elämänhallintaan liittyviä asioita, tie-
dotettiin tulevasta toiminnasta ja luotiin yhteis-
henkeä. Opistotunnille kutsuttiin eri alojen asian-
tuntijoita pitämään esitelmiä koko opiston väelle. 
Opistotunteja pidettiin myös maanantai-iltaisin, 
kun opiskelijat palasivat lomilta.  

Opistovuoden aikana järjestettiin 44 teemapäivää, 
joiden aikana toimintakalenterin mukaisesti pe-
rehdyttiin valittuun erityisteemaan. Tavoitteena oli 
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luoda opiston yhteishenkeä, laajentaa yleissivis-
tystä, oppia yhteistyön taitoja ja yhteiskunnassa 
toimimista ja oppia elämyksellisesti vierailijoiden 
ja yhteisten tapahtumien kautta. Opettajat toimi-
vat vuorollaan teemapäivien vastuuhenkilöinä.

Opistovuoden aikana järjestettiin yksi vanhempi-
en ja huoltajien viikonloppukurssi sekä yksi ko-
tiväen päivä, jonka aikana vanhemmat kertoivat 
opiskelijoille ammatistaan ja koulutuksestaan. 
Tarkoituksena oli lujittaa opiston ja kodin yhteis-
työtä. Vanhempien kurssin aikana oli myös linjo-
jen kokoontumiset, joissa käsiteltiin opiskeluun 
liittyviä asioita. 

Opistoon otettiin vastaan vierailijaryhmiä pää-
sääntöisesti toimintakalenteriin varattuina päi-
vinä. Opiskelijat ja henkilöstö esittelivät opistoa 
ja järjestivät vuorollaan vierailijoille ohjelmaa. 
Vierailijapäivien tavoitteena oli tiedottaa opiston 
toiminnasta ja lujittaa taustayhteisön ja opiston 
suhdetta. Vierailijapäivän vastuuhenkilönä toimi 
päivystävä opettaja. 

Perjantai-iltaisin järjestettiin koko opiston väelle 
tarkoitettu opistoilta. Vastuuhenkilönä toimi ku-
raattori tai vapaa-ajanohjaaja, joka valmisteli illan 
ohjelman yhteistyössä ohjelmalautakunnan ja eri 
linjojen kanssa.

Jokaisen opiskelijan tehtävänä on ollut edistää 

opiston järjestystä, siisteyttä ja opistossa viih-
tymistä. Opiskelija suoritti vuorollaan siivous- ja 
keittiövuorot, solusiivouksen, isännän tai emän-
nän ja solistin eli solun vastuuhenkilön tehtävät. 
Oppilaskunta järjesti opistoneuvoston johdolla 
kaikille tarkoitettua ohjattua toimintaa. 

Syyslukukaudella käytiin vaeltamassa Peuranpo-
lulla. Kevätlukukaudella tehtiin pieni opintomatka 
Taivalvaaraan, Ranuan opistolle ja Kiiminkiin. 
Pienemmällä joukolla kerroimme opistossa opis-
kelemisesta vanhempienilloissa Haapajärvellä, 
Reisjärvellä ja Sievissä. Toukokuussa tehtiin ope-
tussuunnitelman mukainen opintomatka Viroon.

Perustyökauden aikana järjestettiin vuodenai-
koihin ja kirkkovuoden tapahtumiin liittyviä juh-
lia. Opiston kuorot lauloivat Reisjärven kirkossa 
loppiaispäivän, hiljaisen viikon keskiviikon ja 
itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa. Maa-
nantai-perjantaiaamuisin oli kaikille tarkoitettu 
aamuhartaus, joiden järjestämiseen opiskelijat 
osaltaan osallistuivat. 

Seuroja järjestettiin keskiviikko- ja lauantai-iltaisin 
sekä sunnuntaisin iltaseurat yhteistyössä Reis-
järven Rauhanyhdistyksen kanssa. Jumalanpal-
veluksia järjestettiin opistolla sekä osallistuttiin 
Reisjärven seurakunnan jumalanpalveluksiin. 
Opiston kuorot ja soittajat esiintyivät jumalanpal-
veluksissa.
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OPISKELIJAT KOTIKUNNITTAIN
OPISKELIJAT KOTIKUNNITTAIN 

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI  

Alajärvi  2  
Hankasalmi 1  
Jalasjärvi  2  
Kirjala    1                          
Kannus  4 
Kivijärvi    1 
Kokkola    6  
Kälviä   1 
Lappajärvi 1  
Lapua  1   
Lempäälä 1                          
Perho  2  
Pihtipudas 1  
Seinäjoki    2 
Tampere    1  
Toholampi 1  
Töysä  2  
Ullava  1  
Uurainen  1                          
Uusikaarlepyy    1 
Vimpeli    2 
Ähtäri                   1 
  36 
  

OULUN LÄÄNI

Haapajärvi 8
Haapavesi 4
Iisalmi  2
Kajaani  3
Kalajoki  5
Kempele  3
Kiiminki  1
Kärsämäki 5
Liminka  3
Lumijoki  1
Merijärvi  1
Nivala  2
Oulainen  7
Oulu  6
Oulunsalo 2
Paltamo  1
Pyhäjoki  2
Pyhäjärvi  1
Raahe  5
Reisjärvi  7   
Sievi  9
Siikalatva  6 
Sotkamo  1
Yli-Ii  2 
Ylivieska  6
  93

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI

Siilinjärvi  1
Sonkajärvi 1
Varpaisjärvi 1
  3

LAPIN LÄÄNI

Rovaniemi 1
Tornio  1
  2

ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI

Espoo  1
Nastola  1
Nurmijärvi 1
Pornainen 1
  4

KANADA 3 
NORJA  1  
RUOTSI  2 
USA  3
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Kuva: Studio Saraste

Ryhmässä opiskelevat kehitysvammai-
set ja mukautettua opetussuunnitelmaa 
noudattavat opiskelijat. Tavoitteena on 
itsenäistyä ja saada valmiuksia tulevaa 
elämää ja käytännön ammattiopintoja 
varten. Ryhmän opinnot noudattavat 
mukautettuna käytännön työn linjan 
opinto-ohjelmaa.

Linjan yleissivistävät opinnot
elämäntaito  12 ov
englanti   1 ov
matematiikka  2 ov
musiikki   1 ov
opinto-ohjaus  0,� ov
oppilaskunnan toiminta 0,� ov
uskonto   2 ov
äidinkieli  2 ov

Suuntautumisopinnot
hevosenhoito  1 ov
kansalaistaito  2 ov
kotitalous  2 ov
kuvataide  2 ov
liikunta   2 ov
luova toiminta  1 ov
puutyö   2 ov
tekstiilityö  2 ov
ystäväkerho  1 ov
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Erityislinja

Alakärppä Minna Liminka
Eskola Timo  Kannus
Hosionaho Emilia Nivala
Kirsilä Marjukka  Toholampi
Korhonen Jaana Hankasalmi
Koskelo Miia-Matleena Kajaani
Lahtinen Leena  Oulainen
Laitala Lauri  Ylivieska
Nurkkala Johan  Oulu
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Kasvatusalan linja on tarkoitettu 1� 
vuotta täyttäneille suomalaisille ja ul-
komaalaisille aikuisopiskelijoille, jotka 
valmentautuvat ammattikorkeakoulu- tai 
yliopisto-opintoihin. Opintojen tavoittee-
na on kehittää viestintätaitoja ja opis-
kelutekniikkaa sekä saada valmiuksia 
tutkimuksen tekemistä varten. Kasva-
tusalan linjalla on hyvä mahdollisuus 
suorittaa avoimen yliopiston opintoja ja 
verkkokursseja korkeakouluihin. 

Linjan yleissivistävät opinnot
elämäntaito  12 ov
opinto-ohjaus  1 ov
oppilaskunnan toiminta 0,� ov
uskonto   2,� ov
viestintä  2 ov

Suuntautumisopinnot
avoimen yliopiston opinnot: 
erityispedagogiikka 2� op (1� ov)
kasvatustiede  2� op (1� ov)
Finnish Studies  1� op (� ov)
englanti   �-� ov
projektityö  1-� ov
radiotyö   1 ov
seminaari  1 ov
toimittajakurssi  2-� ov
tutkimuskurssi  1 ov
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Kasvatusalan linja

Bendiksen Anne-Marit Oslo, Norja
Hiltunen Henna  Espoo
Honkanen Laura Oulu
Härö Alli-Emilia  Oulainen
Impola Henna  Oulainen
Johnson Nicholas Minnesota,  
   USA
Kallioranta Topi-Konsta Yli-Ii
Lampi Mia  Michigan, USA
Leskelä Seija  Oulu
Leutonen Sirkku Siilinjärvi
Pigg Johan  Ontario, 
   Kanada
Pirness Stina   Saskatchevan,  
   Kanada
Pohjonen Saara  Töysä
Rautakoski Tiina Oulu
Skoog Hanna  Washington,  
   USA
Stenudd Anna  Tornio
Tauriainen Rachel B.C., Kanada
Viljamaa Inkeri  Oulu
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Linjan tavoitteena on kehittää nuorten 
opiskeluvalmiuksia, valmentaa heitä jat-
ko-opintoihin ja tukea oma-aloitteisuu-
teen. Linjalla voi suorittaa lukion kursse-
ja vastaavia opintoja eri oppiaineissa.

Ku
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di
o 
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Linjan yleissivistävät opinnot
elämäntaito  12 ov
opinto-ohjaus  1 ov
oppilaskunnan toiminta 0,� ov  
uskonto   2,� ov
äidinkieli  2 ov

Suuntautumisopinnot
englanti   2-� ov
matematiikka  2 ov
ruotsi   2 ov
projektityö  1-� ov
psykologia  2 ov
seminaari  1 ov
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Kieliopintojen linja

Aho Linda  Reisjärvi
Hilliaho Jenni  Reisjärvi
Höyhtyä Judit  Haapajärvi
Isopahkala Sofia Kalajoki
Jaakkola Anssi  Alajärvi
Kamula Vesa  Haapajärvi
Korhonen Hanne Varpaisjärvi
Kotimäki Riikka  Kajaani
Kuusjärvi Fanny  Kokkola
Kälkäinen Essi  Siikajoki
Laitala Siiri-Sofia Ylivieska
Lampela Jaakko Kempele
Latvakoski Matias Ylivieska
Myllynen Lotta  Lumijoki
Mätäsaho Jonna-Kaisa Rovaniemi
Määttä Venla  Ähtäri
Pelkonen Annariina Haapavesi
Pigg Jonna  Liminka
Pulkkinen Marianne Kempele
Rönkkö Sarianne Iisalmi
Saartoala Niina  Nurmijärvi
Saukko Raisa  Merijärvi
Saukkonen Juliaana Pihtipudas
Sillankorva Jukka Ylivieska
Syri Pilvi  Kokkola
Tikkanen Riina  Oulainen

Tölli Anna-Reetta Sievi
Tölli Matleena  Sotkamo
Vinkki Pauliina  Haapavesi
Virpi Tuulia  Iisalmi
Yli-Korpela Emma Kannus
Yrjänä Karita  Raahe
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Linjan tavoitteena on yleissivistävien 
opintojen lisäksi antaa valmiuksia ja pe-
rusteita käytännön ammattialoille, metal-
li-, puu-, sähkötekniikka- ja tekstiilialan 
sekä kotitalouden opintoihin. Linjalla voi 
myös korottaa peruskoulun arvosanoja 
matematiikassa, uskonnossa ja englan-
nissa.

Linjan yleissivistävät opinnot
elämäntaito  12 ov
matematiikka  2 ov
opinto-ohjaus  1 ov
oppilaskunnan toiminta 0,� ov
terveystieto  1 ov
uskonto   2,� ov
äidinkieli  2 ov

Suuntautumisopinnot
kotitalous  �-� ov
metallityö  �-� ov
projektityö  1-� ov
puutyö   �-� ov
tekstiilityö  � ov
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Käytännön työn linja

Aho Joonas  Uusikaarlepyy
Ahola Paulus  Kempele
Autio Niina  Sievi
Eskola Markus  Kärsämäki
Haaponiemi Johannes Sievi
Hautamäki Kaisa Alajärvi
Heide Sara  Sonkajärvi
Heikkinen Matilda Mockfjärd
Hintsala Hannu   Kalajoki
Hintsala Jenni  Haapajärvi
Holmström Eveliina Haapajärvi
Humalajoki Heidi Perho
Humalajoki Reetta Perho
Hytönen Arttur  Kivijärvi
Impiö Henri  Kalajoki
Impola Aino  Pyhäjoki
Jokitalo Juulia  Raahe
Kamula Olli  Haapajärvi
Karjula Emmi  Raahe
Katainen Veli-Pekka Ylivieska
Koivukangas Ilkka Sievi
Korva Viivi  Reisjärvi
Laitinen Mikael  Haapajärvi
Leppänen Viola  Pornainen

Löppönen Markus Mockfjärd
Nikola Karoliina  Siikajoki
Niskanen Anna  Reisjärvi
Niskanen Josefina Haapajärvi
Oikarinen Aarni  Kärsämäki
Paalavuo Juho  Reisjärvi
Peltoniemi Janne Kärsämäki
Poutanen Matias Kälviä
Rentola Jaakko  Seinäjoki
Rentola Topias  Seinäjoki
Rintamäki Olli-Matti Jalasjärvi
Simonen Ella  Pyhäjoki
Virpi Jenna  Oulunsalo
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Opetuksen tavoite on luonnon tunte-
minen ja suojeleminen sekä luonnossa 
liikkuminen ja eränkäynti. Opetus antaa 
valmiuksia luonnon oikeaan hyväksi-
käyttöön kestävän kehityksen periaat-
teen mukaisesti. Opiskelun tärkeimpinä 
välineinä ovat olleet lähialueelle patikoi-
den, hiihtäen ja meloen tehdyt retket. 
Keväällä oli viikon hiihtovaellus Norjan 
ja Suomen Lapissa. 

Linjan yleissivistävät opinnot     
elämäntaito  12 ov
opinto-ohjaus  1 ov
oppilaskunnan toiminta 0,� ov
uskonto   2,� ov
äidinkieli  2 ov

Suuntautumisopinnot 
avoimen yliopiston opinnot

erityispedagogiikka  2� op (1� ov)
kasvatustiede 2� op (1� ov)
Finnish Studies 1� op (� ov)

erätaito   10 ov
kotitalous  1,� ov
luonto- ja ympäristötieto 2 ov
matematiikka  2 ov
projektityö  1-� ov
psykologia  2 ov
yhteiskuntatieto  2 ov

Kuva: Studio Saraste
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Luonto- ja erälinja

Aitto-oja Joona  Oulainen
Hentilä Joel  Oulu
Jokitalo Perttu  Sievi
Jäntti Lauri  Siikalatva
Karppinen Sampo Paltamo
Karsikas Neea  Siikajoki
Kivioja Jouni  Siikalatva
Latvakoski Jukka Ylivieska
Lehikoinen Jani  Oulainen
Niva Markus  Kokkola
Paavola Janne  Reisjärvi
Partanen Pauli  Kiiminki
Pentinpuro Juho Haapavesi
Pentti Jaakko  Kalajoki
Peteri Eero  Pyhäjärvi
Pirnes Saku  Kärsämäki
Purosaari Elina  Vimpeli
Rahkola Ilkka  Kalajoki
Saarinen Pyry  Länsi-Turun 
   maa
Salonpää Markus Reisjärvi
Simuna Kai-Matias Liminka
Soranta Milla  Haapavesi
Tiikkainen Ossi  Kärsämäki

Tissari Juho  Uurainen
Venäläinen Mikko Siilinjärvi
Ylikotila Jouko  Nivala
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Opetuksen tavoitteena on laajentaa so-
siaali- ja terveysalan yhteiskunnallista 
ja kansainvälistä tietämystä. Linja an-
taa valmiuksia sosiaali- ja terveysalan 
jatko-opintoihin ja opettaa toimimaan 
erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kans-
sa. Lisäksi linja kehittää itsearviointia ja 
harjaannuttaa kirjalliseen ja suulliseen 
esittämiseen. Linjalla on mahdollisuus 
suorittaa ensiavun perus- ja jatkokurs-
si. Opinnot painottuvat lapsityöhön sekä 
vammais- ja vanhustyöhön. Opintoihin 
sisältyy myös työssä oppiminen. Linjan 
opiskelijat ovat tehneet yhteistyötä eri-
tyislinjan opiskelijoiden ja Rantaniemen 
asumispalveluyksikön asukkaiden kans-
sa.

Linjan yleissivistävät opinnot 
elämäntaito   12 ov
englanti    2 ov
matematiikka   2 ov 
opinto-ohjaus   1 ov       
oppilaskunnan toiminta  0,� ov       
uskonto    2,� ov         
äidinkieli   2 ov    
     
Suuntautumisopinnot
ensiavun perus- ja jatkokurssi 1 ov
kotitalous   1,� ov
lasten hoito ja huolenpito � ov
luova toiminta ja musiikki 1 ov
projektityö   1-� ov
työssä oppimisen jakso  1-� ov
vammaisten hoito ja huolenpito 2 ov
vanhusten hoito ja huolenpito 2 ov

Kuva: Studio Saraste
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Sosiaali- ja terveysalan linja

Göös Janette  Sievi
Härö Marianne  Oulainen
Kalliokoski Ellamari Ullava
Kalliokoski Marika Ullava
Karvonen Elisa  Yli-Ii
Kinnunen Maaria Kälviä
Kivioja Salla  Kannus
Koivula Petra  Raahe
Koivumäki Tiia-Tuulia Jalasjärvi
Korhonen Sini  Lempäälä
Kreivi Katja  Sievi
Lamminaho Katri Töysä
Leppälä Kristiina Sievi
Linna Elisa  Kajaani
Myllykoski Lotta  Kokkola
Männikkö Elina  Nastola
Neuvonen Lotta  Sievi
Niemi-Korpi Enni Kannus
Niinikoski Emmi  Haapajärvi
Paloniemi Milka  Raahe
Peltokangas Lotta Lappajärvi
Pöyskö Jenna  Siikajoki
Tervaniemi  Sarita Oulunsalo
Turpela Heini  Vimpeli
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Koulunkäyntiavustajan ammattitutkin-
toon valmistavan koulutuksen tavoit-
teena on antaa opiskelijoille ammatissa 
vaadittavat tiedot ja taidot. Koulutukseen 
on sisältynyt lähiopetusta 9 viikkoa, etä-
opiskelua 9 viikkoa ja työssä oppimista 
n. 20 viikkoa. Jokaiselle opiskelijalle teh-
dään henkilökohtainen opiskelusuunni-
telma, jossa otetaan aikaisempi työko-
kemus ja koulutus huomioon. 

Opinnot

Ammattietiikka   2 ov
Ensiapu 1   0,� ov
Erityisopetus   � ov
Kasvatus   � ov
Kuntoutus ja terapiamuodot 2 ov
Terveyskasvatus  1,� ov
Tietotekniikka   1 ov
Työssä oppiminen  20 ov
Viestintä ja luova toiminta 1 ov
Yhteiskunnan rakenteet ja toiminta 2 ov
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Koulunkäyntiavustajaopiskelijat

Haikola Kirsi  Haapajärvi
Hillukka Aila  Haapajärvi
Isokangas Heljä-Juulia Kivijärvi
Jylhä-Ollila Pirkko Haapajärvi
Kajava Minna  Kuusamo
Kallio Riikka  Siikajoki
Kokkonen Joonas Reisjärvi
Kummala Kaisa  Pudasjärvi
Myllylahti Liisa  Haapajärvi
Myllylahti Ulla  Haapajärvi
Nurmenniemi Marjo Haapajärvi
Teeriaho Eija  Haapajärvi
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VUODEN AIKANA TAPAHTUNUTTA

Olympialaiset syyskuun alussa. Liput ja soihdut tuotiin paikalle asianmukaisesti juosten. Loppupäivän 
vietimmekin sitten Reisjärven urheilukentällä. 

Opiston tyttöjä, sekä kaksi- että nelijalkaisia. 
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Tyttöjen sählyjoukkue. 

Ystävänpäiväterveisiä!
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Laulaminen on tärkeä osa opiston arkea ja juhlaa. 

Opistolla ei tarvi nähdä nälkää.
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Maaliskuussa kävimme pienellä opintomatkalla Taivalvaaralla, Ranuan opistolla ja Kiimingissä. 

Musisointi hoitaa ja luo yhteishenkeä. 
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Arfikkapäivänä Katriina ja Martin kertoivat elämästä Afrikassa. 

Matti Kiviniemi kertoi maanpuolustuksesta 
puolustusvoimien päivänä. 

Pieniä ja suuria opistolaisia. 
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Kuva: Studio Saraste

Pienoisyhteiskunnan eli oppilaskunnan 
toiminnasta on vastannut presidentin 
johtama opistoneuvosto, joka on vaaleil-
la valittu opiskelijoiden ja henkilökunnan 
yhteistyöelin. Oppilaskunnan toimintaa 
on ohjannut vapaa-ajanohjaaja yhdes-
sä kuraattorin kanssa. Opistoneuvoston 
opiskelijajäseniä olivat Jaakko Pentti 
(presidentti), Henna Hiltunen (sihtee-
ri), Paulus Ahola, Viola Leppänen, Kai-
sa Hautamäki, Anne-Marit bendiksen, 
Markus Salonpää, Ilkka Rahkola, Anssi 
Jaakkola, Janne Paavola, Jaakko Lam-
pela, Perttu Jokitalo, Sofia Isopahkala ja 
Vesa Kamula. Henkilökunnasta mukana 
olivat Mikko Kinnunen, Markus Runtti ja 
Helinä Kinnunen. 

Opistoneuvosto kokoontui pääsään-
töisesti kerran viikossa. Lautakunnat 
valitsivat joukostaan puheenjohtajan, 
joka merkitsi samalla opistoneuvoston 
jäsenyyttä. Opiston opiskelijat ja henki-
löstö toimivat jäseninä opistoneuvoston 
alaisissa hevostenhoito-, keittiö-, kioski-
, liikunta-, musiikki-, ohjelma-, retkeily-, 
tekninen-, teknologia-, tiedotus-, tuki-
oppilas-, vapaa-ajan- ja ympäristölau-

takunnissa. Opistoneuvoston tavoittee-
na on kehittää oppilaskunnan toimintaa 
jäsentyneeksi internaattipedagogiikan 
osakokonaisuudeksi. Opistoneuvoston 
kokouksissa olemme keskustelleet opis-
ton vapaa-ajan toiminnasta ja ideoineet 
yhteisiä tapahtumia. Oppilaiden aloitteet 
ja ideat on käsitelty opistoneuvostossa 
ja välitetty kasvatustiimiin. Kasvatustii-
min oppilaskuntaa koskevat asiat ovat 
välittyneet lautakuntiin opistoneuvoston 
kautta.
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HEVOSTENHOITOLAUTAKUNTA
KEITTIÖLAUTAKUNTA

Kuva: Studio Saraste

Kuva: Studio Saraste

Hevostenhoitolautakuntalaisten vastuulla oli tallissa asuvista eläimistä ja tallin siisteydestä huolehti-
minen. Syksyllä tallissa oli vain kolme hevosta, mutta joulun jälkeen saimme iloksemme myös kaksi 
vuohineitiä. Lautakuntamme on järjestänyt monissa tapahtumissa talutus-, hiihto- ja pulkkaratsastusta 
halukkaille. Lisäksi lautakunta osallistui vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestämiseen.

Keittiölautakunta oli vastuussa sunnuntaiseurojen kahvituksesta ja opintomatkojen eväistä. Järjestim-
me myös jouluisen musiikkikahvilan ja ystävänpäivätapahtuman yhdessä musiikkilautakunnan kanssa. 
Sen lisäksi pidettiin solujen välinen kakkukilpailu. Lautakunta osallistui myös vuorollaan teemapäivien 
ohjelman järjestämiseen.
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Kioskilautakunta huolehti, etteivät opistolaiset päässeet laihtumaan. Tukkureissut tulivat tutuiksi, kiitos 
pankkipäätteen ja makeanhaluisten opistolaisten. Kysymys ”tuutko aukaseen kioskin?” oli ihan arki-
päivää.

Liikuntalautakunta järjesti pingis-, sähly- ja lentopalloturnauksia. Ystävänpäivätapahtumassa lautakun-
ta järjesti huikeat talviolympialaiset. Lautakunnan jäsenet toimivat vuorollaan liikuntakerhojen vetäjinä. 
Lautakunta organisoi kuntokampanjan ja tupakoinninlopettamiskampanjan. Lisäksi lautakunta hankki 
uusia pelivälineitä ja kunnosti välinevarastoa. 
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OHJELMALAUTAKUNTA
MUSIIKKILAUTAKUNTA
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Musiikkilautakunta järjesti musiikkia erilaisiin tilaisuuksiin opistovuoden aikana. Lautakunnan vastuulla 
oli mm. nuottikansioiden järjestyksessä pitäminen sekä laulujen sanojen kirjoittaminen tietokoneelle. 
Ennen joulua lautakunta järjesti tunnelmallisen musiikkikahvilan yhdessä keittiölautakunnan kanssa, 
josta saaduilla rahoilla ostimme pingispöydän ja kartutimme auditorion pianorahastoa. 

Ohjelmalautakunta järjesti erilaisia ohjelmailtoja kuluneen lukuvuoden aikana. Lautakuntalaiset osal-
listuivat vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestämiseen. He suunnittelivat ja toteuttivat mm. van-
hempien viikonlopulle, oman väen joulujuhlaan ja entisten opistolaisten kurssille ohjelmaa. Lautakun-
talaiset pääsivät hyödyntämään taitojaan, luovuuttaan ja lahjakkuuttaan.
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Kuva: Studio Saraste

Retkeilylautakunta suunnitteli ja järjesti kevään opintomatkan Viroon. Lisäksi lautakunta osallistui Tai-
valvaaralle, Ranuan opistolle ja Kiiminkiin suuntautuneen pienen opintomatkan järjestelyihin. Retkeily-
lautakunta osallistui vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestämiseen.

Tekninen lautakunta huolehti vuoden aikana pihojen aurauksesta ja auttoi talonmiestä pikkuhommis-
sa. Myös uudet kokousnuijat ovat lautakuntamme tuotosta.  
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TEKNOLOGIALAUTAKUNTA
TIEDOTUSLAUTAKUNTA
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Teknologialautakunta huolehti teknisten laitteiden toiminnasta erilaisissa tilaisuuksissa. Lautakunnan 
jäsenet auttoivat myös muita opiskelijoita tietokoneiden käytössä. Opiston yleisten tietokoneiden kun-
nossapito kuului tälle lautakunnalle. Lautakunta osallistui vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestä-
miseen.

Tiedotuslautakunta vastasi vuosikalenterien myynnistä ja järjesti myyntikilpailun. Lautakunta osallistui 
eri teemapäivine suunnitteluun. Lautakunta järjesti valokuvauskilpailun ja oli monessa muussakin aktii-
visesti mukana. Tiedotuslautakunta tiedotti opiston asioita opistolla ja opiston ulkopuolella. Lautakunta 
hommasi myös kaikille halukkaille muistitikullisen opistokuvia. 
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Kuva: Studio Saraste

Tukioppilaslautakunta pyrkii hyvän yhteishengen ylläpitämiseen opistossa. Lautakunnan tavoitteena 
on rohkaista jokaista opiskelijaa osallistumaan yhteisiin tapahtumiin ja toimintoihin. Tukioppilaille jär-
jestettiin koulutus syksyllä ja jatkokoulutus keväällä. Lautakunta järjesti opistopaidan hankkimiseen. 
Lautakunta järjesti useille teemapäivälle yhteisiä pelejä ja leikkejä.  

Vapaa-ajan lautakunta ideoi ja toteutti vapaa-ajan toimintaa opistolaisille. Lautakunta huolehti arpojen 
myynnin organisoinnista. Lisäksi he olivat mukana toteuttamassa eri teemapäiviä ja järjestämässä 
ohjelmaa eri tilaisuuksiin. Lisäksi lautakunta osallistui vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestämi-
seen.
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YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA
Kuva: Studio Saraste

Ympäristölautakunta viritti opiskelijoiden siivousinnostusta järjestämällä siivouskampanjan syysluku-
kaudella. Lautakunta huolehti myös opistobussin siisteydestä. Lisäksi se osallistui ystävänpäiväta-
pahtuman järjestämiseen ja organisoi keväällä ympäristötalkoot. Reippaat lautakuntalaiset avustivat 
tarpeen tullen myös siivoojia. 
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Mitä tarkoittaa AVOIN yliopisto?
Ei pohjakoulutusvaatimusta.
Ei pääsykoetta.
Suoritetut arvosanta kelpaavat yliopis-
ton suorituksiksi.
Soveltuu kaikenikäisille.
On joustava.

Reisjärven kr. opisto, Jyväskylän yliopis-
to ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeni-
us järjestävät yhteistyössä lukuvuonna 
2011-2012 arvosanaopetusta seuraa-
vasti:

Erityispedagogiikan perusopinnot 2� op
Kasvatustieteen perusopinnot 2� op
Finnish Studies –opinnot 1� op

Reisjärven kr. opiston perusoppijakson 
opiskelijat voivat suorittaa opistosta kä-
sin minkä tahansa yliopiston ja ammat-
tikorkeakoulun verkkokursseja. Opisto 
tarjoaa tähän puitteet ja käyttöopastus-
ta. 
Opintojen ohjaus tapahtuu verkossa 
opintoja järjestävän oppilaitoksen toi-
mesta.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

Yhdyshenkilö
Sirkka-Liisa Törmänen
puh. (0�) ��2 ����
sirkkaliisa.tormanen@rkropisto.fi

tai
Reisjärven kr. opisto
puh. (0�) ��2 ��00
toimisto@rkropisto.fi
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OPISTON KURSSEJA 2011

19.-22.7.2011 
Musiikin ja luovan toiminnan kurssi / 
Peruskoululaiset, alaikäraja 10 vuot-
ta 
Opettajat: Katriina Edoh, Paula Korva ja Riitta-
Liisa Hakulinen
Soittimet: Piano ja viulu
Maksu: 120 euroa
 
Englannin kielen kurssi 4.-6. luokan 
oppilaat
Opettaja:  Anne Mikkola
Hinta: 60 euroa

Elämäntaidon kurssi, opiston 
käyneet kehitysvammaiset
Opettaja: Irma Kinnunen
Hinta: 145 euroa

24.-29.7.2011
Posliininmaalauskurssit
Opettajat: Marja-Terttu  Hakala, Tiiu Karpuhhina, 
Mai Kolossova, Terttu Lehto ja Aira Suomela
Maksu: 260 euroa

25.-27.7.2011
Tilkkutyökurssi 
Opettaja:   Tarja Pärn 
Aiheet: Tutustutaan erilaisiin tilkkutyötekniikoihin 
(kuvansiirto ja kirjonta) ja –välineisiin sekä 
opitaan värien ja materiaalien käyttöä
Maksu: 120 euroa

Korusepän peruskurssi
Opettaja: Tuija Suhonen
Aiheet: Valmistetaan hopeakoruja hopealanka- 
ja hopealevytyönä
Maksu: 120 euroa, opetus 80 €, ruokailut ja 
kahvit 30 € ja majoitus 10 €

26.-28.8.2011
Golf-kurssi/ Green cardin 
suorittaneille ja puolisoille
Opettajat: Kauko Niinikoski
Maksu: 85 euroa

Elämäntaidon kurssi / Käylässä  1961 
rippikoulussa olleet 
Maksu: 85 €,  puoliso 59 €

9.-11.9.2011
Kurssi yrittäjille, yritysten 
vastuuhenkilöille ja puolisoille
Isäntä: Sami Pikkuaho
Hinta: 250 euroa, henkilöltä joka ei ole yrityksen 
työntekijä 115 euroa

ILMOITTAUTUMISET: www.lyhytkurssille.fi       
tai    puh. (08) 772 6600

OPISTON KURSSEJA KESÄLLÄ JA SYKSYLLÄ 2011



Koulunkäyntiavustaja työskentelee var-
haiskasvatuksessa, perusopetuksessa 
ja toisen asteen koulutuksessa, aamu- 
ja iltapäivätoiminnassa sekä henkilö-
kohtaisena avustajana. Avustaja toimii 
työssään kasvattajana, ohjaajana ja toi-
mintakyvyn tukijana. 
Tutkinto (�0 ov) on tarkoitettu ensisijai-
sesti niille, jotka ovat jo työskennelleet 
koulunkäyntiavustajana tai muissa kas-
vatus- ja ohjausalan tehtävissä ilman 
ammattipätevyyttä. Opiskelijoilta edelly-
tetään hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää 
terveyttä sekä aitoa kiinnostusta ja kykyä 
toimia yksilöiden ja ryhmien tukijana.
Valmistava koulutus kestää yhden luku-
vuoden. Se toteutetaan monimuotoisena. 

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, etä-
opiskelua ja työssä oppimista. Jokaisel-
le opiskelijalle tehdään henkilökohtainen 
oppimissuunnitelma. 

Hakuaika on 1.-1�.�.2012. 
Soveltuvuuskartoitus järjestetään helmi-
kuussa 2012. 
Täydennyshaku ylioppilaille lukuvuodek-
si 2011-2012 on 1.-�0.�.2011. 

Lisätietoja www.rkropisto.fi

KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAKSI?
Hae koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan 

ohjauksen ammattitutkintoon valmistavaan 
koulutukseen!



Reisjärven kristillinen opisto, Räisälänmäentie 381, 85940 Räisälänmäki
p. (80) 772 6600, www.rkropisto.fi

ERITYISLINJA	 	 	 	
• elämäntaitoja ja valmentavaa koulutusta
• hakuaika 31.3. saakka, valintakurssi 8.-10.4.

KASVATUSALAN LINJA	 	
• valmiuksia korkeakouluopintoja varten
• avoimen yliopiston opintoja: 

kasvatustiede (25 op)
erityispedagogiikka (25 op) 
yleinen teologia (25 op)

KIELIOPINTOJEN LINJA	 	
• lukion oppimäärää vastaavia kursseja

KÄYTÄNNÖN TYÖN LINJA  
• peruskoulun arvosanojen korotusta
• käden taitoja ja teknologiaa

LUONTO- JA ERÄLINJA  
• erätaitoja ja luontotietoa

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LINJA
• alalle valmentavia opintoja

Runsaasti valinnaisia opintoja • englannin kes-
kustelu, erätaito, hevostenhoito ja ratsastus, hopea- 
ja korutyöt, hygieniapassikurssi, jääkiekko, kotita-
louden juhlakurssi, kirkkotaide, kuorot, kuvataide, 
lasitekniikat ja keramiikka, liikunta, matonkudonta, 
posliininmaalaus, puukontekokurssi, puutyö, raken-
tamiskurssi, soittotunnit, soitinryhmä, talonmieshar-
joittelu, tekstiilityö, tietokoneen A-korttikurssi, toimit-
tajakurssi, vesijumppa, viro, yrittäjyyskoulutus

Hakuajat nuoret 15.4., aikuiset 31.7. mennessä

KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAKOULUTUS
• vuodessa ihmisläheiseen ammattiin
• hakuaika 1.1.-15.2.2011, 
täydennyshaku ylioppilaille 1.-30.6.2011 
• valmistava koulutus monimuoto-opetusta: 
lähiopetusta, etäopiskelua ja työssä oppimista
• lähiopetusjaksoilla voi asua opistolla
• suoritetaan näyttötutkintona

TULE MEILLE OPISTOON!
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