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Mikko Kinnunen

YHTEISÖLLINEN SISÄOPPILAITOS

Reisjärven kristillinen opisto on yh-
teisöllinen ja verkostoitunut sisäoppi-
laitos, jonka luova, ammattitaitoinen 
ja hyvinvoiva henkilöstö toteuttaa ja 
kehittää laadukasta koulutusta ja tar-
joaa eväitä elämään.

Kun kehitämme opistomme toimintaa, 
kuljemme tätä opiston visiota eli tavoi-
tekuvaa kohti. Visio on tienviittamme 
huomiseen. Se on johdettu Reisjärven, 
Jämsän ja Ranuan opistojen yhteisestä 
missiosta ”Eväitä elämään!”

Opisto on tarjonnut tiedollista, taidollis-
ta, sivistyksellistä ja hengellistä evästä 
perusoppijakson, lyhytkurssien ja am-
matillisen lisäkoulutuksen opiskelijoille 
tänäkin lukuvuonna, joka on 58. opis-
tovuosi. Lähestymme opiston 60-vuo-
tisjuhlaa, jota vietämme maakunnallis-
ten opistoseurojen yhteydessä kesällä 
2015. Haluamme juhlia silloin, kun opis-
ton taustayhteisö ja opiston ystävät ovat 
koolla Räisälänmäellä suurella joukolla.
    
Kansanopistot ovat nivelvaiheen kou-
luja

Kansanopistot toimivat eri koulujen nivel-
vaiheessa. Opistomme perusoppijakson 
opiskelijat tulevat opistoon peruskoulun, 
ammattikoulun tai lukion jälkeen. He tä-
hyävät opiston jälkeen toiselle asteelle 
tai korkeakouluihin. Opiston tärkeä teh-

tävä on antaa heille valmiuksia jatko-
opintoihin.
Olemme iloinneet uudesta asetukses-
ta, joka takaa opistovuoden käyneille 
lisäpisteitä jatko-opintoja varten. Tähän 
saakka suoraan peruskoulusta tullut 
opistolainen on menettänyt opiston jäl-
keisessä yhteishaussa peruskoulun 
päättävän kolme ensisijaisuuspistettä. 
Esimerkiksi kymppiluokan tai talouskou-
lun käyneet eivät ole menettäneet näitä 
tärkeitä pisteitä. Tämän kansanopistoja 
koskevan epäkohdan korjaamiseksi on 
tehty pitkäjänteistä työtä. 

Jatkossa näitä ensisijaisuuspisteitä on 
kahdeksan. Uuden asetuksen mukaan 
opiston käyneet nuoret eivät menetä 
ensisijaisuuspisteitä vaan saavat vielä 
lisäksi kansanopistovuoden käymises-
tä kuusi lisäpistettä. Muutoksen jälkeen 
opiston käymisestä on monelle nuorelle 
ratkaiseva merkitys jatko-opintoihin pää-
semisessä. Lausumme suuret kiitokset 
kaikille tämän tärkeän asian eteen uu-
rastaneille!

Vuosikokouksessa tiilitalkoiden hen-
keä

Kansanopistojen valtionosuuksien leik-
kaukset toteutettiin nyt toisen kerran pe-
räkkäin. Valtionosuutemme on laskenut 
vuoden 2010 tasolle, vaikka koulutus-
toimintamme on lisääntynyt ja monipuo-
listunut. Tähän valtionosuuden leikka-
ukseen osasimme kuitenkin varautua, 
mikä helpotti talouden tasapainottamis-
ta. Olemme iloinneet uusista kannatus-
yhdistyksen jäsenistä ja siitä, että opisto 
on ollut täynnä opistolaisia ja kurssilai-
sia. Opistoseuroissa oli paljon väkeä. 
Taustayhteisö otti Pääsiäissana-lehden 
ja -äänilehden hyvin vastaan. Kurssien 
ja opistovuoden hintoja nostimme mal-
tillisesti. Toteutimme energiasäästöselvi-
tyksen osoittamia kehittämiskohteita, jot-
ka ovat tuoneet pysyviä säästöjä opiston 
toimintaan. Testamentit ja lahjoitukset 
ovat auttaneet tiukassa taloustilantees-
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sa. Lämmin kiitos kaikille lahjoittajille!

Opiston kannatusyhdistyksen vuosiko-
kouksessa oli runsaasti väkeä. Koimme 
taustayhteisön tuen voimakkaana. 
Johtokunnan puheenjohtaja Matti Taskila 
muisteli tiilitalkoita, joihin tultiin laajal-
ta alueelta. Talkoissa lyötiin yhteensä 
750 000 savitiiltä. Innostus oli valtava. 
Opistorakennus nousi Räisälänmäelle 
taustayhteisön työn tuloksena. 
Päivämiehessä kirjoitettiin: “Jokainen 
tiili tulevan opistorakennuksen seinässä 
puhuu tämän sukupolven elävästä vas-
tuuntunnosta nousevaa nuorisoamme ja 
sen tulevaisuutta kohtaan.”

Kuulimme kokouksessa maakunnallis-
ten opistoseurojen kehittämistyöryhmän 
esityksen. Opistoseurojen maa-alueita 
on tarve kehittää ja parantaa, jotta voim-
me järjestää seurat turvallisesti tulevina-
kin vuosina. Seura-alueen vessoja korja-
taan. Jalankulkijoille rakennetaan omat 
tiensä. Raivataan uusia paikoitusalueita. 
Uusia maa-alueita hankitaan opistoseu-

roja varten. Vastuualueen rauhanyhdis-
tyksiä kutsutaan nyt mukaan kaksivai-
heisen kehittämistyön rahoittamiseen. 
Tähtäin on vuoden 2015 juhlaseuroissa. 
“Nämä ovat meidän sukupolven tiilital-
koot opistokodin hyväksi”, kokouksessa 
todettiin.
 
Historia opettaa katsomaan tulevai-
suuteen

Olemme muistelleet useita kertoja 
opiston alkuvaiheita tämän opistovuo-
den aikana. Menneisyys opettaa meitä 
katsotaan tulevaisuuteen rohkeasti ja 
Jumalan johdatukseen luottaen. Taivaan 
Isä on siunannut opistomme elämää 
vuosikymmenten varrella. Maaliskuussa 
saimme vieraaksemme opiston en-
simmäisiä työntekijöitä, Leena Impiön, 
Eino Syrjäniemen ja Lauri Aittamaan . 
Huhtikuussa vietimme opiston perusta-
jajäsenen Uuno Kauton 85-vuotissynty-
mäpäiväjuhlaa.
Tänäkin päivänä ovat ajankohtaisia piis-
pa Heliövaaran sanat, jotka hän lausui 

Opiston ensimmäisiä työntekijöitä, opiskelijoita ja luottamushenkilöitä vierailulla Marianpäivänä. 
Kuvassa vasemmalta oikealle Toini Eerikäinen, Leena Impiö, Lauri Aittamaa, Irene Kautto, 
Eino Syrjäniemi ja Uuno Kautto. 
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opiston vihkiäisjuhlassa: “Opistotyön me-
nestyminen riippuu siitä hengestä, jossa 
sitä suoritetaan. Valtavana ja suurena 
Jumalan armo kirkastui Lapin kansalle L 
L Laestadiuksen ja J Raattamaan aikana, 
jopa niin, että sen siunaus nähtiin ulos-
kin päin. Tämän perinnön suurta arvoa 
tämä opisto tahtoo vaalia. Raattamaa 
on kirjoittanut Laestadiuksen Postillan 
alkulauseeseen sanan: Ole vapaa, sinä 
vapaaksi ostettu lauma Pohjanmaalla. 
Tämä opisto tahtoo opettaa, mitä tämä 
vapaus on.”

Heliövaara puhui kodeille ja vanhemmil-
le: “Kansanopiston tehtävänä on herät-
tää nuori ihminen, herättää silmä näke-
mään ja korva kuulemaan. Kansanopisto 
tahtoo syventää kansalaissivistystä ja 
antaa herätteitä sen vaalimiseen. Elävä, 
puhuttu sana on tässä työssä luovaa sa-
naa. Me tarvitsemme ihmisen kasvatta-
mista, sydämen kasvattamista. Te isät ja 
äidit! Te olette perustaneet tämän opis-
ton. Jos te pysytte tiiviisti tämän opiston 
ympärillä, niin tämä opisto pysyy pystys-
sä. Jos tämä ei saavuta kotien kanna-
tusta niin ei mikään voima eikä raha voi 
sitä tehdä.”

Piispa Heliövaara osoitti sanansa myös 
opiston työntekijöille: “Älkää te opettajat 
korkeita viisauksia tavoitelko. Tyytykää 
puhumaan sitä sanaa, jota itse olette ko-
keneet. Se lähtee matalalta. Siksi se löy-
tää tiensä nuoren sydämeen. Muistakaa 
kasvattaa ihmistä iäisyyttä varten. 
Kansanopistotyössä kaikista arvokkaim-
pia ovat hetket, jolloin ei ole enää opet-
tajia eikä oppilaita vaan kaikki ovat synti-
siä, Jumalan armahtamia lapsia. Toivon, 
että näitä hetkiä ei tule puuttumaan tästä 
opistosta. Ne hetket kannattelevat halki 
elämän.” 

Olemme kokeneet tämänkin opistovuo-
den aikana kristityn vapautta, joka nou-
see uskosta ja hyvästä omastatunnosta. 
Kun on synnit anteeksi ja rauha Jumalan 
kanssa, voi elää vapaasti Jumalan lap-

sena.  Silmät ovat heränneet näkemään 
ja korvat kuulemaan. Opistokavereista 
on saanut elinikäisiä saattajia taivastiel-
le. Arvokkaimpia ovat olleet hetket, jol-
loin olemme saaneet siunata toisiamme 
Jumalan valtakunnan evankeliumilla. Ne 
hetket kantavat.    

Olemme muistelleet menneitä vuosia 
myös läksiäisten yhteydessä. Opiston 
pitkäaikainen keittäjä ja suurtalouskok-
ki Pirkko Kälkäjä jäi eläkkeelle tämän 
lukuvuoden aikana. Vietimme koko 
opiston väellä läksiäisiä Pirkon lähisu-
kulaisten kanssa. Useat työntekijät ovat 
työskennelleet opistossa yli kolmekym-
mentä vuotta. Se on kunnioitettava asia. 
Olemme kiitollisia kaikille vuosikymmen-
ten varrella opistossa työtä tehneille. 
Olemme  tämänkin vuoden aikana teh-
neet yhdessä ahkerasti työtä opistolais-
ten ja kurssilaisten eteen. Henkilöstö on 
suuri voimavaramme. Työ on ollut meille 
suuri ilo. 

Laatutyö jatkuu

Reisjärven opisto on ollut ja on jatku-
vasti kehittyvä oppilaitos. Haluamme 
toteuttaa laadukasta koulutusta. Viime 
vuonna käynnistyi opistomme laatu- eli 
toimintakäsikirjan laatiminen talous-
hallinnon osalta. Kolme sisaropistoa 
kehittää opistojen toimintakäsikirjaa yh-
teishankkeessa, jonka koordinaattorina 
toimii Jämsän opisto. Jatkamme myös 
Jämsän, Ranuan ja Reisjärven opistojen 
yhteisten kehittämistyöryhmien työtä.
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Toteutamme opetushallituksen tukemaa 
Kohti yrittäjyyttä -kehittämishanketta, 
jossa kehitämme syksyllä aloittavaa 
yrittäjyyslinjaa. Yrittäjyyskoulutus sopii 
hyvin opiston koulutustarjontaan. Opisto 
on yrittäjämäisesti toimiva kansanopis-
to, jossa ennakoimme muutoksia, hais-
telemme tuulia ja toimimme luovasti. 
Työntekijöillä on kehittävä ote työhönsä. 
Luotamme opiskelijoihin. He saavat vas-
tuuta lautakuntien työssä, työvuoroissa 
ja vastuutehtävissä, opistoesittelyissä, 
loppiaispäivillä, opistopäivillä ja muis-
sa opiston tapahtumissa. He oppivat 
sosiaalisia taitoja, toisen arvostamista 
ja erilaisuuden kunnioittamista opisto-
kodissa, joka on samalla kertaa koti ja 
koulu. Opiskelijat rohkaistuvat ja oppi-
vat esiintymään opistovuoden aikana. 
Sisäoppilaitos ja siinä toteutettava inter-
naattipedagogiikka antavat upeat mah-
dollisuudet toteuttaa yrittäjyyskasvatus-
ta ja toimia yrittäjän asenteella.

Keski-Pohjanmaan kulttuurirahas-
to myönsi opistolle Rauha ja Heimo 
Heikkilän rahastosta apurahan kehitys-
vammaisten taide- ja kulttuuritoimin-
taan. Toteutamme kehitysvammaisten 

taidetapahtumia, joiden satoa on esillä 
kiertävässä taidekahvilassa ja opiston 
jouluisessa musiikkikahvilassa. Keväällä 
201� toteutamme myös taidenäytte-
lyn ja musiikkitilaisuuden Ylivieskan 
Akustiikassa yhteistyössä Ylivieskan 
seudun musiikkiopiston kanssa. On 
hienoa, että kehitysvammaisten taiteel-
lisuus ja heidän tukemisensa tulevat täl-
läkin tavalla esille.
   
Kiitollinen mieli

Opistovuoden päättyessä mieli on kiitol-
linen ja luottava. Taivaan Isä on siunan-
nut opistomme työtä. Kiitän opiskelijoita 
ja työntekijöitä aktiivisuudesta, ahke-
ruudesta ja yhteistyöstä. Kiitän luotta-
mushenkilöitä, opistoyhdyshenkilöitä 
ja opistotyön avustajia pyyteettömästä 
työstä opistomme hyväksi. Kiitän taus-
tayhteisöä, sisaropistoja ja viranomaisia 
rakentavasta yhteistyöstä ja opiston tu-
kemisesta. Tähyämme kiitollisin ja luot-
tavaisin mielin tulevaisuuteen. 
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Pirkko Kälkäjä eläkkeelle 

Opiston keittiöltä jäi kuluneen talven aika-
na eläkepäiviään viettämään pitkäaikai-
nen työntekijä. Vuosien  ajan hyväntuu-
linen ja tehokas Pirkko on aamuvarhai-
sella tervehtinyt työhön ja opskelemaan 
rientäviä opistolaisia ja työtovereitaan 
reippaalla hyvän huomenen toivotuk-
sellaan. Samoin aamupalalla on usein 
ollut Pirkon leipomat lämpimät sämpylät 
antamassa energiaa ja makuelämyk-
sen jota kaikin jäämme kaipaamaan. 
Jos Pirkko tuli aamulla autolla töihin, oli 
se merkki todella kylmästä ja huonosta 
säästä. Normaalisti Räisälänmäentiellä 
tapasi reippaasti kävelevän tai pyöräile-
vän työkaverin, mikäli oli riittävän aikai-
sin liikkeellä.

PIrkko aloitti uudessa työpaikassaan 
tammikuun alussa vuonna 1979. Silloin 
hän myös ensimmäistä kertaa saapui 
Reisjärvelle ja opistolle. Opistolla ei ol-
lut ketään ennestään tuttua ja Pirkon 
omien sanojen mukaan häntä hieman 
pelotti, että miten tulee toimeen ja osaa 

tehdä kaikki tarvittavat työt. Mieleen al-
kuajoilta on jäänyt muun muassa peru-
noiden kuorimisurakat sekä lihakirveellä 
tapahtunut ruhojen pieniminen. Siitä se 
ura kukitekin urkeni ja kaikki sujui mallik-
kaasti. Paljon on ruoka ja sen tekeminen 
vuosikymmenien aikana muuttunut. 

Pirkon perhe asui aluksi opistolla ja lap-
silla oli paljon leikkikavereita, kun Hahot 
ja Tervotkin asuivat Räisälänmäellä. 
Pirkon mielen täyttää eläkkeelle erkaan-
tuessaan kiitollisuus. Työssä on ollut 
mukavaa ja turvallistakin olla kun kaik-
ki  työkaverit ovat samalla tavalla usko-
massa. Töihin ei koskaan ole tarvinnut 
aamulla pahalla mielellä lähteä. Nuorten 
parissa on itselläkin mieli säilynyt nuo-
rekkaana.Yli kolmenkymmenen vuoden 
työuran jälkeen mielen täyttää kiitolli-
suus Taivaan isän johdatukseen. Pirkko 
ja aviomies Tauno jäävät viettämään 
eläkepäiviään nykyiseen kotiinsa, parin 
kilometrin päähän opistosta. 

Jorma Kauppila
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2 Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyh-

distys ry

TOIMINTAKERTOMUS 2012

1. TOIMINTA-AJATUS

Reisjärven kristillistä opistoa kehitettiin 
toiminta-ajatuksen mukaan yleissivistä-
vää ja ammatillista aikuiskoulutusta an-
tavana ja elinikäisen oppimisen ajatusta 
toteuttavana yhteisöllisenä sisäoppilai-
toksena, jonka tarkoituksena on laajen-
taa opiskelijoiden yleissivistystä, edistää 
heidän jatko-opintojaan, laajentaa hei-
dän yhteiskunnallista tietämystään sekä 
tukea heidän persoonallista kehitystään.
(ylläpitämislupa 1.1.2012 lähtien)
Vapaan sivistystyön tarkoituksena on 
järjestää elinikäisen oppimisen peri-
aatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, 
tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuut-
ta tukevaa koulutusta. Vapaana sivis-
tystyönä järjestettävän koulutuksen 
tavoitteena on edistää ihmisten moni-
puolista kehittymistä, hyvinvointia sekä 
kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, 
kestävän kehityksen, monikulttuurisuu-
den ja kansainvälisyyden toteutumis-
ta. Vapaassa sivistystyössä korostuu 
omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys 
ja osallisuus.(Vapaan sivistystyön laki 
29.12.2009)

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

Opiston vapaan sivistystyön toistaiseksi 
voimassa oleva ylläpitämislupa tuli voi-
maan 1.1.2012 lähtien. Ylläpitämisluvan 
mukaan  Reisjärven kristillisen opiston 
koulutus perustuu vanhoillislestadiolai-
sen herätysliikkeen kristillisiin arvoihin. 
Opiston koulutuksessa painottuvat arvo-
kasvatus, omaehtoinen oppiminen, vas-
tuullisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus. 

Uskontokasvatus ja -opetus pohjaa 
Raamattuun ja evankelis-luterilaisen kir-
kon tunnustukseen. Koulutuksen paino-
alueita ovat yleissivistävät ja yhteiskun-
nalliset aineet. Opisto järjestää lisäksi 
taustayhteisönsä tarpeisiin perustuvaa 
koulutusta. Osana koulutustehtävään-
sä opisto järjestää koulutusta vaikeasti 
vammaisille. 

2. ARVOT

Vapaan sivistystyön lain (29.12.2009) 
mukaan kansanopistot ovat kokopäi-
väistä opetusta antavia sisäoppilaitok-
sia, jotka järjestävät nuorille ja aikuisille 
omaehtoisia opintoja, edistävät opiske-
lijoiden opiskeluvalmiuksia sekä kas-
vattavat heitä yksilöinä ja yhteiskunnan 
jäseninä. Kansanopistot voivat koulutus-
tehtävässä painottaa myös arvo- ja aa-
tetaustaansa, kasvatustavoitteitaan tai 
erityisiä koulutustehtäviään.

Reisjärven, Jämsän, Ranuan kansan-
opistojen yhteisiä arvoja ovat:

- Kristilliset arvot
- Vastuullisuus
- Yhteisöllisyys
- Elinikäinen oppiminen

3. VISIO

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

Opistotyömme perustuu kristillisiin arvoi-
hin, vastuullisuuteen, yhteisöllisyyteen ja 
elinikäiseen oppimiseen. Kehittämisellä 
ja yhteistyöllä rakennamme tulevaisuu-
den.

Jämsän kristillisen kansanopiston, Ra-
nuan kristillisen kansanopiston ja Reis-
järven kristillisen opiston yhteistoiminta-
rengas on opistojen vapaaehtoinen yh-
teistoimintasopimus, jonka tavoitteena 
on yhteisen vision suunnassa kehittää ja 
vahvistaa jäsenyhteisöjensä yhteistyötä 
niin, että ne kykenevät entistä vahvem-
pina vastaamaan kasvaviin ja uudistu-
viin sivistys- ja koulutustehtäviin muuttu-
vassa toimintaympäristössä. 

Yhteistoimintarenkaan toimintamuotoja 
ovat:

- Koulutusyhteistyö
- Markkinointiyhteistyö
- Henkilöstökoulutusyhteistyö
- Hallinto- ja tukipalveluyhteistyö.

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.

Jämsän, Ranuan ja Reisjärven opisto-
jen yhteisinä muutosta ohjaavina kehit-
tämisryhminä ovat toimineet perusop-
pijakson, kurssitoiminnan ja hallinto- ja 
tukipalvelujen kehittämisryhmät.

5. TAVOITTEET

Reisjärven kristillisen opiston tavoittee-
na on

- laajentaa opiskelijoiden yleissivistys-
tä ja yhteiskunnallista tietämystä
- rohkaista elinikäiseen ja omaehtoi-
seen oppimiseen
- kasvattaa opiskelijoita yksilöinä ja 
yhteiskunnan jäseninä
- kasvattaa isänmaallisuuteen ja kan-
sainvälisyyteen
- edistää monikulttuurisuuden kohtaa-
mista
- edistää aktiivista kansalaisuutta
- syventää elämänhallintaa 
- 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 kehi-
tyksen toteuttamiseen
- tukea itsetuntoa, persoonallista kas-
vua, sosiaalistumista ja monipuolista 
hyvinvointia
- edistää oppimisvalmiuksia, jatko-
opintoja ja ammatinvalintaa
- ohjata vammaisuuden hyväksymi-
seen
- edistää monenlaisuuden kunnioitta-
mista.

6. TOIMINNALLISTEN JA TALOUDEL-
LISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMI-
NEN VUONNA 2012

Opiston ylläpitämislupa muutettiin vuo-
den 2011 aikana. Vapaan sivistystyön 
ylläpitämislupa myönnettiin toistaisek-
si 1.1.2012 lähtien. Lupa on voimassa 
toistaiseksi.
Perusoppijaksolla opiskeli opiskelijoita 
tavoitteen mukaisesti. Opistossa opis-
keli keskimäärin 1�1 opiskelijaa (ta-
voite 1�0). Lukuvuoden 2011 – 2012 
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kevätlukukaudella oli 1�0 opiskelijaa 
ja lukuvuoden 2012 – 201� syysluku-
kaudella 1�1 opiskelijaa. Perusoppijak-
son opiskelijoista kertyi yhteensä 566� 
opiskelijaviikkoa, mikä on 7� % koko-
naisopiskelijaviikkomäärästä. Saatiin 
opintoseteliavustusta 19 000 euroa op-
pimisvaikeuksista kärsiville, työttömille, 
alhaisen pohjakoulutuksen omaaville ja 
ilman jatko-opiskelupaikkaa oleville nuo-
rille. Avoimen yliopiston opiskelijaviikko-
ja kertyi vuonna 2012 �9 (vuonna 2011 
15�). Perustettiin perusoppijaksolle yrit-
täjyyslinja.
Lyhytkursseja järjestettiin suunniteltua 
enemmän, mutta kurssilaisia osallistui 
suunniteltua vähemmän. Vuonna 2012 
järjestettiin 90 lyhytkurssia (tavoite 68). 
Lyhytkurssilaisia opiskeli vuoden aika-
na 285� (tavoite 2900). Lyhytkurssien 
keskikoko oli noin �2 kurssilaista (kan-
nattavuusraja 12). Lyhytkursseista kertyi 
opiskelijaviikkoja 1892 (tavoite 1800). 
Lyhytkurssien opiskelijaviikot olivat �� 
% perustyökauden opiskelijaviikoista ja 
25 % kokonaisopiskelijaviikkomääräs-
tä. Lyhytkurssilaisten määrä vastasi �8 
vuosiopiskelijaa. Yhteenlaskettu vuo-
siopiskelijamäärä oli vuonna 2012 190 
opiskelijaa. Vuonna 2012 kertyi yhteen-
sä 7710 vapaan sivistystyön opiskelija-
viikkoa. Vuonna 2011 opiskelijaviikkoja 
kertyi 78�0, vuonna 2010 7�89 ja vuon-
na 2009 7569. Vuoden  2012 aikana 
kehitettiin sähköistä kurssiohjelmistoa. 
Vuoden aikana otettiin säännölliseen 
käyttöön sähköinen kurssipalaute, jossa 
käytetään Zef-ohjelmaa. Vuoden aikana 
kehitettiin erityisesti luovan toiminnan 
kursseja,  musiikin ja muiden taiteiden 
kursseja.   
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoi-
minnan ohjauksen ammattitutkinnon 
valmistavassa koulutuksessa aloitti 12 
opiskelijaa syksyllä 2012. Tutkinnon 
suoritti loppuun 11 opiskelijaa.  
Koulutuspalvelujen toteuttaminen ny-
kyisellä henkilöstömäärällä eli 28 pää-
toimisella työntekijällä toteutui vuonna 
2012. Lisätyövoimaa käytettiin entiseen 

tapaan. Täytettiin laitoshuoltajan toimi 
ja osa-aikaisen toimistonhoitajan (80%) 
toimi.
Tavoitteena oli toteuttaa kehittämishank-
keita, jotka tukevat opiston ydintoimin-
taa. Tavoite toteutui. Jatkettiin Opetus-
hallituksen tukemaa Opistokoti 2 –han-
ketta yhteistyössä Jämsän ja Ranuan 
kristillisten kansanopistojen kanssa 
�1.12.2012 saakka. Toteutettiin Opetus-
hallituksen tukemaa Kohti yrittäjyyttä -
hanketta, jossa kehitettiin yrittäjyyslinjaa 
ja sen opetussuunnitelmaa.
Käynnistettiin opiston toiminnan sopeut-
taminen valtionosuuden leikkauksista 
johtuvaan uuteen taloudelliseen tilan-
teeseen. Nostettiin kannatusyhdistyksen 
jäsenmaksua, lyhytkurssien maksuja ja 
perusoppijakson maksua 1.8.2012 lähti-
en. Investointeja vähennettiin ja menoja 
karsittiin. Pidettiin koko henkilöstön ta-
lousseminaari.
Vuoden ylijäämäksi muodostui 285 �00 
€ (tavoite 214 000 €). Ylijäämällä katet-
tiin pääomamenoja ja investointeja.
Toteutettiin Orpolan asuntolan palohä-
lytysjärjestelmän muuttaminen patteri-
käyttöisestä sähkövirralla toimivaksi ja 
liittäminen automaatiohälytysjärjestel-
mään. Rakennettiin Opistoseurojen ai-
kana suihkussa käyntiä varten tarvittava 
imeytyskenttä sekä vesi - ja sähköliitty-
mä. Uusittiin Jussilan patteriverkosto ja 
lämpöpatterit. Toteutettiin ulkovessojen 
ilmastointi maakunnallisia opistoseuroja 
varten. Rakennettiin keittiötiloihin jääh-
dytinjärjestelmä. Jatkettiin energiaselvi-
tyksessä ehdotettuja energiansäästötoi-
menpiteitä. Uusittiin tyttöjen asuntoloi-
den jääkaapit ja pölynimurit. Suoritettiin 
pienempiä vuosikorjauksia ja hankittiin 
opistotoiminnassa tarvittavia kalustoja, 
ohjelmistoja ja laitteita.

7. PAINOPISTEALUEET JA KEHITTÄ-
MISHANKKEET

Kansainvälisyys

Kevätlukukaudella opistossa opiskeli 
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suomalaisten lisäksi 7 opiskelijaa USA:
sta ja 1 Kanadasta sekä syyslukukau-
della � opiskelijaa USA:sta, 1 Kanadas-
ta ja 6 Ruotsista. Syyslukukaudella toi-
sena englannin kielen opettajana toimi 
natiivi äidinkielenään englantia puhuva 
opettaja. Keväällä järjestettiin perusop-
pijakson opiskelijoiden opintomatka Vi-
roon. Opiston opetustarjontaan sisältyi 
englannin, ruotsin ja viron kielen ope-
tusta. Valmisteltiin kehitysvammaisten 
taideopetukseen liittyvää From an Artist 
to an Assisted Enterpreneur –kump-
panuushanketta yhdessä turkkilaisten, 
englantilaisten, virolaisten ja suomalais-
ten kumppaneiden kanssa.  

Kristilliset elämänarvot ja elämäntai-
dot 

Viikonvaihteen teemapäivien aikana ja 
viikoittaisella opistotunnilla painotettiin 
kristillisiä elämänarvoja ja elämäntaitoja. 
Opiskelijahuoltoryhmä toimi viikoittain 
moniammatillisena tiiminä yhteistyössä 
linjanohjaajien kanssa. Kristilliset arvot 
ovat olleet toiminnan lähtökohta perus-
oppijaksolla, lyhytkursseilla ja koko opis-
ton toiminnassa.

Saatettiin loppuun OKM:n tukema Opis-
tokoti-hanke yhdessä Jämsän ja Ranu-
an opistojen kanssa. Opinto-ohjauksen 
kehittämisestä on valmisteilla hankkee-
seen liittyvä Iida-Maria Uljaan kasvatus-
tieteen pro gradu –tutkielma. Hankkeen 
toiminnan seurauksena sisäoppilaitok-
sen yhteistyö viranomaisten ja opiske-
lijoiden kotien ja huoltajien kanssa on 
syventynyt. On käynnistetty opistojen 
koulupoliisitoiminta. Jokaiselle opistolle 
on valittu pelastustoimen yhteyshenkilö. 
Yhteistyömallin kehittäminen on vakiin-
nuttanut moniammatillisen yhteistyön 
osaksi oppilaitoksen toimivaa opiskelija-
huoltoa ja oppilaskunnan toimintaa.

Hankkeen seurauksena tukioppilastoi-
minnan kehittäminen on tehostanut ver-
taistukea. Syrjäytymisvaarassa olevien 
tai heikosti opintoihin motivoituneiden 
opiskelijoiden opiskelumotivaatio on 
kasvanut, opiskelijoiden tulevaisuuden 
suunnitelmat selkiintyneet, heidän itse-
tuntonsa on vahvistunut ja opiskelijoi-
den arjenhallintataidot ovat parantuneet. 
Sisäoppilaitoksen turvallisuus on paran-
tunut turvallisuuteen liittyvien suunnitel-
mien päivittämisen vaikutuksesta. Oppi-
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laitoksen yhteisöllisyys on vahvistunut ja 
oppilaitosten toimintatavat ovat tukeneet 
entistä paremmin elinikäistä oppimista 
ja osallisuutta.

Opistokoti-hankkeessa kokeiltiin ratkai-
sukeskeisen psykoterapian ideoita ja 
menetelmiä opintojen ja elämänhallin-
nan ohjaukseen. Toimintatapaa kutsut-
tiin opintovalmennukseksi. Ohjaaja työs-
kenteli ratkaisukeskeisesti opiskelijoiden 
kanssa erilaisissa ongelmatilanteissa, 
jotka liittyivät opiskeluun, sisäoppilaito-
selämään ja nuoren elämäntilanteeseen. 
Opintovalmennus oli matalan kynnyksen 
auttamista, johon opiskelijat hakeutuivat 
oma-aloitteisesti tai opiskelijahuoltoryh-
män lähettäminä. Opintovalmennusta 
annettiin sekä yksilöille että ryhmille.

Sisäoppilaitoksen tukioppilastoimintaa 
kehitettiin yhteistyössä Mannerheimin 
lastensuojeluliiton kanssa. Kaikkien kol-
men opiston kuraattorit ja vapaa-ajan-
ohjaajat ovat kouluttautuneet tukioppilai-
den ohjaajiksi. Tukioppilaat koulutettiin 
tehtäväänsä opistoittain syyslukukau-
della. Keväällä 2012 Reisjärven opistol-

la järjestettiin opistojen yhteinen tukiop-
pilaiden jatkokurssi, jossa oli mahdolli-
suus jakaa kokemuksia ja oppia toisilta. 
Koulutukseen osallistuivat tukioppilaat 
ja ohjaajat kaikilta opistoilta.

Toteutettiin Opetushallituksen tukemaa 
Opistokoti 2 -hanketta, jonka tavoittee-
na on kehittää sisäoppilaitoksen inter-
naattipedagogiikka, opinto-ohjausta, 
opintovalmennusta, opiskelijahuoltoa, 
tuettua vapaa-ajan toimintaa, tukioppi-
lastoimintaa, erityisopetusta, kirjastoja 
ja elämänhallintaa tukevia lyhytkursseja. 
Hankkeen tarkoituksena on edistää elin-
ikäistä oppimista ja estää nuorten syr-
jäytymiskehitystä sekä kehittää koulu-
tusjärjestelmän nivelvaiheeseen liittyvää 
toimintaa ja internaattipedagogiikkaa ja 
siihen liittyviä uusia koulutusmalleja ja 
opetusmuotoja. Hanke jatkui �1.12.2012 
saakka.   

Käden taidot, luova toiminta ja ICT-
koulutus  

Käytännön työn linjaa kehitettiin käden-
taitojen oppimiseen ohjaavana linjana. 
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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.

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. Opiskelijat osallistui-
vat metsäpalstojen hoitotoimenpiteisiin 
opintoihinsa liittyen. 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 kevätlukukaudella 2011. 
Syksystä lähtien toteutettiin koulunkäyn-
nin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan oh-
jauksen ammattitutkintoon valmistavaa 
koulutusta sekä näyttötutkintotoimintaa. 
Uusittiin ammattitutkinnon järjestämis-
sopimus uusien tutkinnon perusteiden 
mukaisesti.

Toteutettiin Opetushallituksen tukemaa 
Virtuoosi 2009 –hanketta yhteistyössä 
Oulun Eteläisen alueen oppilaitosten 
kanssa �0.6.2011 saakka. Hankkee-
seen liittyen hankittiin iPad –laitteet 
opiston opettajien käyttöön osana virtu-
aalisen oppimisympäristön kehittämistä 
ja käyttöönottoa. Järjestettiin aiheeseen 
liittyvää koulutusta opettajille hankkeen 
päättymisen jälkeen.  

Opetusministeriö myönsi vapaasta sivis-
tystyöstä annetun lain nojalla Reisjärven 
Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry:lle 
opintosetelityyppistä avustusta 19 000 
euroa. Opisto jakoi 1000 euron opinto-
seteleitä perusoppijakson opistomaksun 
maksamiseen 17:lle oppimisvaikeuksis-



1�

ta kärsivälle ja vailla jatkokoulutuspaik-
kaa olevalle opiskelijalle. 2850 euroa 
käytettiin opiskelijoiden tukitoimeen 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. Käyn-
nistettiin opiston erityisopiskelijoiden 
ja Rantaniemen asukkaiden yhteinen 
Frendiklubi ja erityiskuoro.

Yleissivistävät opinnot

Avoimen yliopiston opintoja järjestettiin 
yhdessä Oulun, Jyväskylän ja Itä-Suo-
men yliopistojen kautta. Lukuvuonna 
2011-2012  ja syksyllä 2012 opiskeltiin 
erityispedagogiikan opintoja. Molempina 
lukuvuosina opiskeltiin Finnish studies 
–opintoja.

8. ITSEARVIOINTI JA OPISTON KE-
HITTÄMINEN

Perusoppijakson ja ammatillisen lisä-
koulutuksen opiskelijat toteuttivat itsear-
viointia opistovuoden aikana.

Henkilöstöpalavereissa ja tiimeissä, 
henkilöstön kehityskeskusteluissa sekä 
opistoyhdyshenkilöiden kurssilla toteu-
tettiin opiston toiminnan itsearviointia. 
Arviointipalaute on palvellut opiston jat-
kuvaa kehittämistä. Tulevaisuustyöryh-
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män Eväitä elämään –kehittämissuun-
nitelma on opistotoiminnan kehittämisen 
lähtökohta. Kehittämissuunnitelman eh-
dotuksia toteutettiin opiston kehittämis-
työssä ja Jämsän, Ranuan ja Reisjärven 
opistojen yhteisissä kehittämisryhmissä 
ja opistojen yhteisessä Opistokoti -kehit-
tämishankkeessa. Yhtenä konkreettise-
na uudistuksena syntyi kolmen opiston 
yhteinen perusoppijakson hakulomake, 
joka otetaan käyttöön keväällä 2012.

Kevätlukukaudella 2012 toteutettiin yh-
teistyössä Jämsän kristillisen kansan-
opiston kanssa Internaattipedagogiikan 
arviointikysely opiston opettajille ja pe-
rusoppijakson opiskelijoille. Kyselyyn 
vastanneista opettajista 87,5 % oli muo-
dollisesti päteviä. Heistä 50 % oli osal-
listunut kerran ja 50 % kolme kertaa tai 
useammin omaehtoiseen ammattitaitoa 
täydentävään koulutukseen viimeisen 
kolmen vuoden aikana. Opettajien mie-
lestä opistolla on hyvä imago. Opisto 
on hyvin tunnettu taustayhteisön piiris-
sä. Opistossa näkyy sen pitkäjänteinen 
kehittämistyö. Opettajat kokivat opiston 
arvot erittäin hyvin omiksi arvoikseen. 
He kokivat yhteiset retket, tempaukset 
ja harrastukset yhteisöllisyyttä vahvis-
taviksi. Erilaiset luottamustehtävät loivat 
opettajien mielestä valmiuksia toimia yh-
teisissä asioissa. Opettajat kokivat opis-
ton yhteisesti määritellyt säännöt tarkoi-
tuksenmukaisiksi.   

Myös perusoppijakson opiskelijat koki-
vat opiston yhteisesti määritellyt sään-
nöt tarkoituksenmukaisiksi. Opiskelijat 
olivat sitä mieltä, että opisto tarjoaa heil-
le monipuolisen opetuksen ja runsaasti 
valinnaisaineita. Opiskelijat olivat sitä 
mieltä, että opistovuosi antoi heille uusia 
ja ainutlaatuisia valmiuksia jatko-opintoi-
hin. Opiskelijat kokivat opiston ilmapiirin 
rennoksi, vapaaksi ja erilaisuutta salli-
vaksi. He kokivat, että opettajien kanssa 
on helppo jutella muustakin kuin opis-
kelusta ja että vuorovaikutus opettajien 
kanssa oli välitöntä, luottamuksellista ja 

aktiivista. Perusoppijakson opiskelijat 
kokivat, että opistovuosi oli vaikuttanut 
heihin monella tavalla: he olivat oppi-
neet hyvin paljon uusia asioita, he olivat 
vahvistuneet henkisesti, itseluottamus 
oli lisääntynyt sekä arvomaailma oli sel-
kiytynyt ja vahvistunut merkittävästi.

9. YHTEISTYÖTAHOT:

9.1. Taustayhteisöön liittyvä koulutus

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

Reisjärven, Jämsän ja Ranuan opisto-
jen ja taustayhteisön edustajista koos-
tuva kansanopistotoimikunta kokoontui 
kolme kertaa. Sisaropistojen rehtorit 
pitivät yhteyttä säännöllisesti. Osallistut-
tiin aktiivisesti kansanopistotoimikunnan 
alaisten kehittämisryhmien toimintaan. 
Henkilöstön yhteiset koulutus- ja virkis-
tyspäivät pidettiin Reisjärven opistolla. 
Rauhanyhdistysten opistoyhdyshenkilöi-
hin oltiin yhteydessä kirjeitse. Opistoyh-
dyshenkilöt kokoontuivat tammikuussa 
koulutuskurssille opistolle.

9.2. 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 loppiaispäivi-
en, hiljaisen viikon keskiviikon ja itse-
näisyyspäivän jumalanpalvelusten to-
teuttamiseen. Rehtori toimi kirkkoherran 
sijaisena.

Yhteistyö palvelukoti Rantaniemen kans-
sa: Opisto teki tiivistä yhteistyötä paik-
kakunnalla toimivan kehitysvammaisten 
asumispalveluyksikön kanssa. Asukkaat 
kävivät opistolla kuntouttavilla lyhytkurs-
seilla. Opiston koulunkäyntiavustaja-
koulutuksen opiskelijat kävivät työssä 
oppimisen jaksoilla Rantaniemessä. 
Perustettiin Rantaniemen asukkaiden ja 
opiston erityislinjan opiskelijoiden yhtei-
nen Frendiklubi ja erityiskuoro.

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

Yhteistyö posliininmaalauskurssien jär-
jestämisessä: Opisto teki yhteistyötä 
Suomen Posliininmaalaajat ry:n sekä 
reisjärvisen Suomelan renkitupa-yrityk-
sen kanssa tiivistä yhteistyötä posliinin-
maalauksen ja muiden taidekurssien jär-
jestämisessä.

Yhteistyö Aktia-pankin, Haapajärven 
Nordean ja Reisjärven Osuuspankin 
kanssa: pankkipalvelut.

9.3. Alueellinen yhteistyö

Pohjois-Suomen kansanopistojen yh-
teistyöverkosto: Opisto teki yhteistyötä 
Pohjois-Suomen kansanopistojen kans-
sa yhteisessä markkinoinnissa ja yhteis-
ten kotisivujen kautta. Rehtori osallistui 
rehtorien kokoontumisiin.
 
Yhteistyö Ylivieskan seudun musiikki-
opiston kanssa: Musiikin teoriakurssien 
järjestäminen.
 
Yhteistyö STEEL-PRISMA-METALLI 

Oy, IDEO Oy ja ZEF Solutions –yritysten 
sekä  YES-yrittäjäkasvatuksen palvelu-
keskus Oulun Eteläisen kanssa: Yrittä-
jyyskoulutuksen ja yrittäjyyslinjan kehit-
täminen.
 
Yhteistyö Talenom Oy:n kanssa talous-
hallinnon alalla: Tavoitteena oli parantaa 
hallintopalvelujen laatua, tehokkuutta ja 
vaikuttavuutta.
 
Peruspalvelukuntayhtymä Selänne: 
Työterveyshuolto ja opiskelijaterveyden-
huolto
Pohjola ja Lähivakuutus: Vakuutuspal-
velut.

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 Reisjärven Puuenergia Oy:n 
kanssa: lämmöntuotanto haketta poltta-
malla

9.4. Valtakunnallinen yhteistyö

Yhteistyö Suomen Kansanopistoyhdis-
tyksen kanssa: Rehtori osallistui Suomen 
kansanopistoyhdistyksen rehtoripäiville. 
Taloushallintopäällikkö ja toimistonhoita-
jat osallistuivat Suomen kansanopisto-
yhdistyksen talouspäiville.
 
Yhteistyö Tulevaisuuden kasvupolut Oy:
n ja sen asiantuntijaverkoston kanssa: 
Yrittäjyyskoulutuksen ja yrittäjyyslinjan 
kehittäminen
 
Yhteistyö Akateemikko, taidegraafikko 
Outi Heiskasen, taidegraafikko Kaisu 
Sirviön, Ratia Brand Co Oy:n taiteellinen 
johtaja RistoMatti Ratian, Villa Puukon 
suunnittelija Hanna Puukon, ZEF Solu-
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Tilintarkastajiksi valittiin vuodeksi 2012 
HTM Risto Ranta-Korpi ja HTM Yrjö 
Trög ja varatilintarkastajiksi HTM Heikki 
Hurtig ja HTM Hannu Kangas. Tilintar-
kastajina toimivat Yrjö Trög ja Hannu 
Kangas. 

10.2. Johtokunta

Yhdistyksen johtokuntaan ovat kuulu-
neet vuonna 2012 varsinaisina jäseninä

• rehtori, KM Matti Taskila, Kannus, 
puheenjohtaja 
• kappalainen, TK Tapani Kirsilä, Toho-
lampi, varapuheenjohtaja 
• aluepäällikkö Seppo Haaponiemi, 
Sievi
• professori, KT, YTM, LO Juha Haka-
la
• rakennusinsinööri, maanviljelijä Matti 
Jokitalo, Kiuruvesi
• rakennusinsinööri Vesa Jokitalo, 
Haukipudas
• erityisopettaja Anneli Kalliokoski, Ni-
vala
• perheterapeutti, KM Veikko Kamula, 
Haapajärvi
• kansanedustaja, erityisopettaja Inke-
ri Kerola, Raahe

tionsin, Palvelukoti Rantaniemen, Pe-
ruspalvelukuntayhtymä Selänteen vam-
maispalvelujen ja Kehitysvammaliiton 
kanssa: Kehitysvammaisten taidehank-
keen valmistelu.
 
Avoimen yliopiston opistojen järjestämi-
nen: Reisjärven opisto toteutti avoimen 
yliopiston opintoja yhteistyössä yliopis-
tojen kanssa. Tarjottiin opintoja seu-
raavasti: Jyväskylän yliopisto: erityis-
pedagogiikka; Oulun yliopisto: Finnish 
studies for foreigners, muut yliopistot: 
verkkokurssit.

10. HALLINTO

10.1. Kansanopistoyhdistys

Reisjärven Kristillinen Kansanopisto-
yhdistys ry piti toimintavuoden aikana 
vuosikokouksen 29.�.2012. Yhdistyksen 
jäsenmäärä oli vuodenvaihteessa 119 
ainais- ja 2980 vuosijäsentä, yhteensä 
�099 jäsentä. Lausumme kiitoksen kai-
kille yhdistyksen vanhoille ja uusille jä-
senille. 
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• toimitusjohtaja Antti Lauhikari, Yli-
vieska
• luokanopettaja, KM Arto Paavola, 
Reisjärvi
• rovasti, EO Erkki Piri, Oulu
• toimitusjohtaja, HTM Arvo Pyykölä, 
Kalajoki
• lehtori, TM Katri Rentola, Alajärvi
• kulttuuri-instituutin johtaja, KL Mark-
ku Seppänen, Oulunsalo 

ja varajäseninä
• rehtori, FM Markku Huhtala, Toho-
lampi 
• hallituksen puheenjohtaja, FM Erkki 
Hyväri, Raahe
• audionomi, Sanna Kotimäki, Kajaani 
• yliopettaja, FT, KM Säde-Pirkko Nis-
silä, Oulu
• kustannuspäällikkö, FT Ari-Pekka 
Palola, Merijärvi
• maanviljelijä Markku Pikkarainen, 
Kestilä 

Johtokunnan kokouksissa esittelijänä 
toimi rehtori Mikko Kinnunen ja teknise-
nä sihteerinä vs. vararehtori  Tuomo Jo-
kitalo �1.7.2012 saakka ja 1.8.2012 läh-
tien vararehtori Susanna Pöyhtäri. Joh-
tokunnan kokouksiin osallistuivat lisäksi 
taloushallintopäällikkö Pentti Törmänen 
sekä henkilökunnan edustajana vapaa-
ajan ohjaaja Markus Runtti. Johtokunta 
kokoontui vuoden aikana neljä kertaa ja 
käsitteli 81 pöytäkirjaan merkittyä asiaa.

10.3. Johtoryhmä

Johtoryhmään ovat kuuluneet 
• rehtori Mikko Kinnunen, puheenjohta-
ja 
• johtokunnan puheenjohtaja Matti Tas-
kila
• johtokunnan varapuheenjohtaja Tapani 
Kirsilä 
• vs. vararehtori Tuomo Jokitalo 
�1.7.2012 saakka 
• vararehtori Susanna Pöyhtäri 1.8.2012 
lähtien
• koulutussuunnittelija Anu Räihä 

�1.7.2012 saakka
• vs. koulutussuunnittelija Hannu Inke-
roinen 1.8.2012 lähtien
• taloushallintopäällikkö Pentti Törmä-
nen, sihteeri
  
Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 
kuusi kertaa ja käsitteli �� pöytäkirjaan 
merkittyä asiaa. Johtoryhmä toimi opis-
ton kehittämistyöryhmänä ja avusti reh-
toria johtokunnassa käsiteltävien asioi-
den valmistelussa.

11. HENKILÖSTÖ:

11.1. Opetushenkilöstö

Rehtorina toimi TM, EO, NTM Mikko 
Kinnunen

Kokonaistyöajassa toimivia opettajia oli-
vat 
•  KM Tuomo Jokitalo, teknisten ainei-
den opettaja, vs. vararehtori �1.7.2012 
saakka
•  KM Jorma Kauppila, yhteiskunnallis-
ten aineiden opettaja, luonto- ja erätai-
don opettaja 
•  KM, EO, NTM Irma Kinnunen, erityis-
opettaja  
•  FM Ville Laitila, matematiikan ja tie-
totekniikan opettaja, 1.8.2012 lähtien 80 
%:n työaika
•  FM Outi Miettunen, äidinkielen opet-
taja
•  Tietokonetekniikan insinööri (AMK), 
ammattiopettaja, NMT Esko Oksa, tek-
nisten aineiden opettaja, 50 % työaika
•  KM Outi Olli, kasvatusaineiden opetta-
ja �1.7.2012 saakka
•  KM, NTM Susanna Pöyhtäri, varareh-
tori ja kasvatusaineiden opettaja, vuo-
rotteluvapaalla �1.7.2012 saakka  
•  KM, NTM Minna Paalavuo, kotitalou-
den opettaja (äitiys- ja vanhempainva-
paalla 25.2.2012 lähtien)
•  Lastentarhanopettaja, KK Helena 
Romppanen, taito- ja taideaineet (mää-
räaikainen)
•  KM, NTM Minna Tölli, sosiaali- ja terve-
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ysalan opettaja, toimivapaalla 1.8.2011 
lähtien

Päätoimisina tuntiopettajina perusoppi-
jaksolla toimivat
•  Yo Anne Mikkola, englanti (syksy)

Sivutoimisina tuntiopettajina perusoppi-
jaksolla toimivat 
•  KK Hanne Gustafsson, kotitalous 
(syksy)
•  Kanttori, MuM Hannu Inkeroinen, mu-
siikinopettaja (kevät)
•  Wayne Kallio, englanti (syksy)
•  KM Helinä Kinnunen, liikunta 
•  Opiskelija Pihla Kinnunen, pianonsoit-
to (kevät)
•  TK Tapani Kirsilä, uskonto (kevät) 
•  Maatalousyrittäjä Linda Korva, hevos-
tenhoito ja ratsastus
•  Sairaanhoitaja Sari Liejumäki, ensi-
apu  
•  Yo Anne Mikkola, englanti 
•  Artenomi Tarja Pärn, tekstiilityö (ke-
vät) 
•  Sosionomi (AMK) Markus Runtti, poi-
kien liikunta
•  KK Iida-Maria Uljas, opinto-ohjaus 
(kevät)
•  KM Olli Romppanen, opinto-ohjaus 
(syksy)
•  KM, NTM Minna Tölli, sosiaali- ja ter-
veysalan tuntiopettaja (syksy)
•  KK Sirkka-Liisa Törmänen, posliinin-
maalaus
•  Kasvatustieteiden yo Venla Karjula, 
tyttöjen puutyö (kevät)

Tilapäisinä luennoitsijoina ja tuntiopetta-
jina perusoppijaksolla ja lyhytkursseilla 
toimi yhteensä 205 eri henkilöä.  

11.2. Tukipalveluhenkilöstö

•  Laitosemäntä Eeva Ahokas, suurta-
louden esimies
•  Merkonomi Eveliina Immonen, toimis-
tovirkailija (60 % työaika 1.�.2011 lähti-
en)

•  Kasvatustieteiden yo Venla Karjula, 
internaattitutor 9.8.2011 lähtien
•  KM Helinä Kinnunen, kuraattori 
•  Merkonomi Mirkka-Leena Kinnunen, 
osa-aikainen toimistonhoitaja (60%)
•  Suurtalouskokki Tuomas Kopsa, suur-
talouskokki 
•  Pauli Heikkala, kiinteistönhoitaja 
•  Suurtalouskokki Tuulia Kiviniemi, suur-
talouskokki 
•  Kokki Pirkko Kälkäjä, suurtalouskokki
•  Laitoshuoltaja Anneli Laurila, laito-
shuoltaja
•  Agrologi (AMK) Aini Lehikoinen, han-
kekoordinaattori ja toimistonhoitaja 
•  Kokki, koulunkäyntiavustaja Pirkko 
Leppänen, kehitysvammahuoltaja
•  Sosionomi (AMK) Markus Runtti, va-
paa-ajan ohjaaja
• Merkonomi Eija Tiitinen, toimistonhoi-
taja 2.5.2012 lähtien
•  Laitoshuoltaja Arja Tölli, laitoshuoltaja
•  KM, medianomi Anu Räihä, koulutus-
suunnittelija �1.7.2012 saakka 
•  LuK Pentti Törmänen, koulutus- ja ta-
louspäällikkö �1.7.2011 saakka, talous-
hallintopäällikkö 1.8.2011 lähtien (60 % 



20

työaika)
•  KK Sirkka-Liisa Törmänen, kurssisih-
teeri-kirjastonhoitaja �1.7.2011 saakka, 
kirjastonhoitaja 1.8.2011 lähtien (60 % 
työaika) 

Tilapäiset työntekijät ja sijaiset:
•  Lähihoitaja Eeva-Riitta Heide, opiskeli-
jan henkilökohtainen avustaja 12.5.2012 
saakka ja 1�.8.2012 lähtien Selänteen 
toimesta
•  Lähihoitaja Katariina Leipälä, opiskeli-
jan henkilökohtainen avustaja 1�.8.2012 
lähtien Isokyrön kunnan toimesta 
•  Koulunkäyntiavustaja Salla Heikkala, 
opiskelijan henkilökohtainen avustaja 
1�.8.2012 lähtien Selänteen toimesta

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 henkilöstön 
yhteisille koulutuspäiville, joka järjestet-
tiin  opistollamme. 

Kun valtio leikkasi opiston valtionosuut-
ta 9� 000 euroa kesken lukuvuoden 
1.1.2012 lähtien, toiminnan sopeutta-
mista suunniteltiin yhteistyössä koko 
henkilöstön kanssa. Tiimit kokoontuivat 
talouskokouksiin työnohjaajan johdolla 
ja toivat ehdotuksensa koko henkilös-
tön talousseminaarin. Seminaariin osal-
listui myös johtokunnan puheenjohtaja 
ja varapuheenjohtaja. Vuoden aikana 
työntekijöillä oli mahdollisuus myös hen-
kilökohtaiseen työnohjaukseen. Koko 
henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua 
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kahden päivän kylpyläviikonloppuun 
joulukuussa. 
Opiston uima-allas on ollut vapaasti 
työntekijöiden käytössä. Keskiviikkoisin 
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 yhteiskun-
nallista tietämystä
• rohkaista elinikäiseen ja omaehtoi-
seen oppimiseen
• kasvattaa opiskelijoita yksilöinä ja 
yhteiskunnan jäseninä
• kasvattaa isänmaallisuuteen ja kan-
sainvälisyyteen
• edistää monikulttuurisuuden kohtaa-
mista
• edistää aktiivista kansalaisuutta
• syventää elämänhallintaa
• 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 kehi-
tyksen toteuttamiseen
• tukea itsetuntoa, persoonallista kas-
vua, sosiaalistumista ja monipuolista 
hyvinvointia
• edistää oppimisvalmiuksia, jatko-
opintoja ja ammatinvalintaa
• ohjata vammaisuuden hyväksymi-
seen
• edistää monenlaisuuden kunnioitta-
mista.

Tähän mennessä opistostamme on saa-
nut todistuksen 5620 opiskelijaa. Perus-
oppijakso 2011 - 2012 on opiston 57. 
työvuosi ja perusoppijakso 2012 – 201� 
on opiston 58. työvuosi. Vuoden 2012 
aikana perusoppijaksolta kertyi yhteen-
sä 566� opiskelijaviikkoa.

Perusoppijakson 2011 - 2012 kevätlu-
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kukaudella opiskeli kuudella linjalla yh-
teensä 1�0 opiskelijaa:

erityislinja (9 opiskelijaa)
kasvatusalan linja (15)
kieliopintojen linja (��)
käytännön työn linja (�6)
luonto- ja erälinja (21)
sosiaali- ja terveysalan linja (26). 

Perusoppijakson 2012 - 201� syyslu-
kukaudella opiskeli kuudella linjalla yh-
teensä 1�1 opiskelijaa:

erityislinja (9 opiskelijaa)
kasvatusalan linja (8)
kieliopintojen linja (�2)
käytännön työn linja (�2)
luonto- ja erälinja (22)
sosiaali- ja terveysalan linja (28).

12.2. Avoin yliopisto-opetus

Avointa yliopisto-opetusta järjestettiin 
seuraavasti: erityispedagogiikan pe-
rusopinnot (25 op) keväällä ja syksyllä, 
yleisen teologian perusopinnot (25 op) 
keväällä. Erityispedagogiikassa tutor-
ohjaajana toimi KM, EO, NTM Irma Kin-
nunen, yleisessä teologiassa TM Pauli 
Kivioja. Ulkomaalaiset opiskelijat osallis-
tuivat suomen kielen ja historian Finnish 

Studies -opetukseen. Opettajana toimi 
FM Outi Miettunen. Avoimen yliopiston 
opetus järjestettiin Jyväskylän, Joen-
suun ja Oulun yliopistojen kautta.

12.3. Ammatillinen lisäkoulutus

Toteutettiin koulunkäynnin ja aamu- ja 
iltapäivätoiminnan ohjauksen ammatti-
tutkintoon valmistavaa koulutusta. Otet-
tiin vastaan aamu- ja iltapäivätoiminnan 
ohjauksen ammattitutkinnon tutkintotilai-
suuksia. 

12.4. Kurssitoiminta

Kurssiopetus oli tärkeä osa opiston 
yleissivistävää opetustarjontaa, jonka 
kautta kurssilaisilla oli mahdollisuus to-
teuttaa elinikäisen oppimisen ajatusta 
käytännössä. Lyhytkursseja järjestettiin 
vuoden aikana 90 (tavoite 68). Opiske-
lijaviikkoihin oikeuttavia kurssilaisia oli 
kaikkiaan 285� (tavoite 2900). Lyhyt-
kurssitoiminnasta kertyi opiskelijaviik-
koja 1892 (tavoite 1800). Lyhytkurssien 
opiskelijaviikot olivat �5 % perustyökau-
den opiskelijaviikoista ja 25 % kokonais-
opiskelijaviikkomäärästä. Opisto järjesti 
vuoden 2012 aikana järjestötoiminnan, 



2�

aineopintojen, ammattisivistyksen, luo-
van toiminnan sekä kasvatukseen ja 
elämäntapaan liittyviä lyhytkursseja.   

Järjestötoiminta

Järjestötoiminnan kurssien tavoitteena 
oli tukea taustayhteisössä tehtävää työ-
tä, kuten rauhanyhdistyksissä tehtävää 
lapsi- ja nuorisotyötä sekä lähetys- ja 
julkaisutyötä. Kursseilla on koulutettu eri 
työmuodoissa mukana olevia opettajia, 
ohjaajia ja toimihenkilöitä. Tavoitteena 
oli antaa uusia valmiuksia, taitoja ja voi-
mia kuhunkin työtehtävään.

Vuonna 2012 toteutuneet kurssit:

Järjestötoiminnan kurssi 
 � kurssia 8� kurssilaista
Opistoyhdyshenkilöiden kurssi 
 1  �7
Opistotyön avustajien kurssi 
 1  27
Päiväkerhon opettajien kurssi 
 1  6
Pyhäkoulun ja raamattuluokan opett. 
kurssi 2  18
Järjestyksenvalv. koulutt. ja yhdys-
henk. krs 
 1  12
Suurten tilaisuuksien järjestämiskurs-
si 2  119
Järjestyksenvalvojien kertauskurssi 
 1  12
Lehti- ja kuva- avustajien kurssi 
 1  �7
Koti- ja perhetyöryhmien kurssi 
 1  62
Työyhteisökurssi opistojen henkilö-
kunnalle 
 1  �9
Kansanopistojen kehittämisseminaari 
kurssi 1  16

yht. �79 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 2012 toteutuneet kurssit:

Englannin kielen kurssi 
 5 kurssia 98 kurssilaista
Finnish Studies –historiakurssi 
 1  10
Valmennuskurssi op.-ja kasvatusaloil-
le hak. 
 1  15
Kristinuskon peruskurssi 
 8  �1�
Kurssi tukioppilaille 
 1  25
Ruotsin, saksan, venäjän, ranskan 
 �  �5
Viittomakielen kurssi 
 1  25
Raamattutiedon kurssi 
 2  67
yht. 698 kurssilaista

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

Vuonna 2012 toteutuneet kurssit:

Kuorokurssi 
 2 kurssia 7� kurssilaista
Luontovalokuvauskurssi 
 1  28
Posliininmaalauskurssi  
 �  29
Hopeaketjut ja riipukset –kurssi 

 2  25
Kirjoittajakurssi 
 2  28
Kokkikurssi 
 1  17
Hyvinvointi ja luovuuskurssi naisille 
 1  1�
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Musiikin teoriakurssit 
 �  �2
Valokuvakirjan tekeminen -kurssi 
 1  1�
yht. 270 kurssilaista

Ammattisivistys

Ammattisivistykseen liittyvien kurssien 
tavoitteet olivat seuraavanlaiset: kurs-
silainen saa ammattinsa vaatimaa uutta 
tietoutta, oppii moraalisesti hyväksyttä-
viä toimintatapoja, jakamaan kuormia 
lähimmäistensä kanssa, työyhteisö- ja 
viestintätaitoja, ihmissuhdekysymysten 
ja lähimmäisten huomioonottamista sekä 
tarkastelemaan omaa ammattialaansa 
kehittyvässä toimintaympäristössä.

Vuonna 2012 toteutuneet kurssit:

Kurssi maanviljelijöille ja maaseutu-
yrittäjille 
 1 kurssi  12� kurssilaista
Kurssi yrittäjille ja yritysten vastuuhen-
kilöille 1  1�8
Kurssi omaishoitajille 
 1  15
Kurssi perheväkivaltaa tehtävässään 
koht. 1  22
yht. 298 kurssilaista

Kasvatus - elämäntapa

Kasvatus- ja elämäntapakurssien ta-
voitteena oli tukea kurssilaista omassa 
elämäntilanteessaan, auttaa kurssilais-
ta löytämään omat vahvuudet tai kehit-
tymään liikuntaharrastuksessaan sekä 
oppia hyödyntämään vahvuuksia tai 
harrastuksen tuomia mahdollisuuksia 
omassa elämässä.

Vuonna 2012 toteutuneet kurssit:

Aviopuolisoiden kurssi 
 1 kurssi  22 kurssilaista
Sydän- ja erityislasten vanhempien 
kurssi �  �2

Elämäntaidon kurssi 
 8  52�
Elämäntaidon kurssi kehitysvammai-
sille 6  66
Kansanopistokurssi 
 �  �08
Seniorikurssi 
 1  21
Äitien voimavarakurssi 
 1  29
Lentopallokurssi 
 �  5�
Vaelluskurssi Peuranpolulle 
 1  1�
Ratsastuskurssi 
 2  �0
yht. 1108 kurssilaista

Kaikilla lyhytkursseilla yht. 285� kurssi-
laista. 

Etä- ja monimuoto-opetus

Järjestettiin etä- ja monimuoto-opetus-
ta sekä vapaan sivistystyön avoimen 
yliopiston opinnoissa että ammatillisen 
lisäkoulutuksen koulunkäyntiavustaja-
koulutuksessa.  

13. OPISTON MUU TOIMINTA 

Maakunnalliset opistoseurat pidettiin 
1�.-15.7.2012. Seurojen tunnuksena 
oli ”Jumalan sana antaa turvan”(Psalmi 
18:�0). Järjestelyvastuussa olivat Hal-
suan, Kannuksen, Kinnulan, Kivijärven, 
Raution, Kokkolan, Perhon, Sievin, Ase-
manseudun, Kiiskilän ja Ullava-Kälviän 
rauhanyhdistykset.

Loppiaispäivät olivat 5. - 6.1.2012. 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 viisi ja lyhytkursseilla �1 
jumalanpalvelusta. Perusoppijakson 
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opiskelijat osallistuivat tämän lisäksi 5 
kertaa jumalanpalveluksiin Reisjärven 
kirkossa: syysseurojen aikana, itsenäi-
syyspäivänä, loppiaispäivien aikana, 
hiljaisella viikolla ja viimeisellä opistovii-
kolla. Perusoppijakson aikana järjestet-
tiin 1�5 aamuhartautta. Lyhytkurssien 
aikana järjestettiin yhteensä 110 aamu 
ja -iltahartautta. 

14. INVESTOINNIT JA PERUSKORJA-
UKSET 

Toteutettiin Orpolan asuntolan palohä-
lytysjärjestelmän muuttaminen patteri-
käyttöisestä sähkövirralla toimivaksi ja 
liittäminen automaatiohälytysjärjestel-
mään. Rakennettiin Opistoseurojen ai-
kana suihkussa käyntiä varten tarvittava 
imeytyskenttä sekä vesi - ja sähköliitty-
mä. 
Uusittiin Jussilan patteriverkosto ja läm-
pöpatterit. Toteutettiin maakunnallisten 
opistoseurojen ulkovessojen ilmastointi. 
Rakennettiin keittiötiloihin jäähdytinjär-
jestelmä. Jatkettiin energiaselvityksessä 
ehdotettuja energiansäästötoimenpitei-
tä. Uusittiin tyttöjen asuntoloiden jääkaa-
pit ja pölynimurit. Suoritettiin pienempiä 
vuosikorjauksia ja hankittiin opistotoi-

minnassa tarvittavia kalustoja, ohjelmis-
toja ja laitteita.

15. LOPPUSANAT

Olemme kokeneet opistotyössä tausta-
yhteisön tuen ja Jumalan siunauksen. 
Kristilliseltä arvopohjalta on mielekästä 
ja turvallista toteuttaa vapaan sivistys-
työn koulutusta sekä ammatillista lisä-
koulutusta elinikäisen oppimisen periaa-
tetta toteuttaen. Kiitämme taustayhtei-
söä, työntekijöitä, yhteistyökumppaneita, 
opiskelijoita ja kurssilaisia yhteistyöstä ja 
tuesta. Kiitämme valtiovaltaa opistotyön 
merkittävästä taloudellisesta tukemises-
ta vuoden 2012 aikana.  

”Jumalan ohjeet ovat täydelliset, Her-
ran sana on kirkas ja puhdas. Kuin kilpi 
hän suojaa niitä, jotka hakevat hänestä 
turvaa.”(Psalmi 108:�)

Reisjärvellä 22.�.201�

Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyh-
distys ry:n johtokunta

Matti Taskila, puheenjohtaja 
Mikko Kinnunen , rehtori
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Reisjärvellä 22.�.201�

Taskila Matti
Kinnunen Mikko
Törmänen Pentti
Haaponiemi Seppo

Huhtala Markku
Jokitalo Matti
Jokitalo Vesa
Kalliokoski Anneli
Kamula Veikko
Kerola Inkeri

Kirsilä Tapani
Lauhikari Antti
Paavola Arto
Pyykölä Arvo
Rentola Katri
Seppänen Markku
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OPPIMINEN  PERUSTYÖKAUDELLA

Kaikille yhteiset valinnaiset opinnot

digitaalinen kuvankäsittely  1 ov
englannin keskustelu ja rakenteet 1 ov
englanti, peruskoulun korotus  2 ov
ensiavun perus- ja jatkokurssi 1 ov 
hevostenhoito ja ratsastus  2-4 ov
hopea- ja korutyöt   2-4 ov
hygieniaosaaminen   1 ov
jääkiekko    2 ov
kamarikuoro   2 ov
kiinteistönhoidon harjoittelu  1,5-3 ov
kirjansidonta   1 ov
kirkkotaidemaalaus   2 ov
kotitalous, juhlien järjestäminen 1,5 ov
kuntoliikunta   2 ov
kuntoliikunta, lukion kurssi  2 ov
kuoro    1 ov
kuvataide ja luova toiminta   2-4 ov
lentopallo    1-2 ov
mieskuoro   1 ov
naiskuoro    1 ov
pianonsoitto/urkujensoitto  0,5 ov
posliininmaalaus   1-2 ov 
puukontekokurssi   1,5 ov
psykologia, lukion kurssit 1 ja 2 1-2 ov
remonttirakentaminen  2-3,5 ov
ranska    2 ov

soitinryhmä   1 ov
suurkeittiöharjoittelu  1-3 ov
sähly    1-3 ov
tavoitteena maraton -kurssi  1-5 ov
tekninen työ   1 , 5 - 4 , 5 
ov
tekstiilityö    2-3 ov
toimittajakurssi   2-5 ov
tukioppilaskoulutus   0,5 ov
vesijumppa   1 ov
viron alkeet   1 ov
yhteiskuntaoppi, lukion kurssit 1 ja 2 1-2 ov

Opiston yhteinen toiminta

Opiston perustyökausi jakaantui neljään 
jaksoon, joista kolmesta annettiin opis-
kelijoille jaksopalaute. Jaksopalauttei-
siin liittyi itsearviointi. Opiskelijat kävivät 
tutustumassa työelämään hiihtoloman 
yhteydessä. 
Opiston opiskelijat ja opettajat kokoon-
tuivat kerran viikossa rehtorin tai vara-
rehtorin johtamalle opistotunnille, jossa 
käsiteltiin sisäoppilaitoksen yhteisiä ja 
elämänhallintaan liittyviä asioita, tiedo-
tettiin tulevasta toiminnasta ja luotiin yh-
teishenkeä. Opistotunnille kutsuttiin eri 
alojen asiantuntijoita pitämään esitelmiä 
koko opiston väelle. Opistotunteja pidet-
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tiin myös maanantai-iltaisin, kun opiske-
lijat palasivat lomilta.  
Opistovuoden aikana järjestettiin �9 
teemapäivää, joiden aikana toiminta-
kalenterin mukaisesti perehdyttiin va-
littuun erityisteemaan. Tavoitteena oli 
luoda opiston yhteishenkeä, laajentaa 
yleissivistystä, oppia yhteistyön taitoja ja 
yhteiskunnassa toimimista ja oppia elä-
myksellisesti vierailijoiden ja yhteisten 
tapahtumien kautta. Opettajat toimivat 
vuorollaan teemapäivien vastuuhenki-
löinä.
Opistovuoden aikana järjestettiin yksi 
vanhempien ja huoltajien viikonloppu-
kurssi sekä yksi kotiväen päivä, jonka 
aikana vanhemmat kertoivat opiskeli-
joille ammatistaan ja koulutuksestaan. 
Tarkoituksena oli lujittaa opiston ja kodin 
yhteistyötä. Vanhempien kurssin aikana 
oli myös linjojen kokoontumiset, joissa 
käsiteltiin opiskeluun liittyviä asioita. 
Opistoon otettiin vastaan vierailijaryh-
miä pääsääntöisesti toimintakalenteriin 
varattuina päivinä. Opiskelijat ja henki-
löstö esittelivät opistoa ja järjestivät vuo-
rollaan vierailijoille ohjelmaa. Jämsän 
opiston opiskelijat vierailivat keväällä 
opistossamme. Yhteisen kokoontumi-
sen aiheena oli usko ja sen hedelmät. 
Vierailijapäivien tavoitteena oli tiedottaa 
opiston toiminnasta ja lujittaa taustayh-
teisön ja opiston suhdetta. Vierailijapäi-
vän vastuuhenkilönä toimi päivystävä 
opettaja. 
Perjantai-iltaisin järjestettiin koko opiston 
väelle tarkoitettu opistoilta. Vastuuhenki-
lönä toimi kuraattori tai vapaa-ajanoh-
jaaja, joka valmisteli illan ohjelman yh-

teistyössä oppilaskunnan lautakuntien 
ja eri linjojen kanssa.
Jokaisen opiskelijan tehtävänä on ollut 
edistää opiston järjestystä, siisteyttä ja 
opistossa viihtymistä. Opiskelija suoritti 
vuorollaan siivous- ja keittiövuorot, solu-
siivouksen, isännän tai emännän ja so-
listin eli solun vastuuhenkilön tehtävät. 
Oppilaskunta järjesti opistoneuvoston 
johdolla kaikille tarkoitettua ohjattua toi-
mintaa. 
Syyslukukaudella käytiin vaeltamassa 
Peuranpolulla. Kevätlukukaudella teh-
tiin pieni laskettelumatka Ukkohallaan. 
Koko opistolaisten joukolla esittelimme 
opiston toimintaa Oulaisissa ja Patenie-
messä. Pienemmällä joukolla kerroimme 
opistossa opiskelemisesta peruskoulun 
vanhempienilloissa Haapajärvellä, Reis-
järvellä ja Sievissä sekä Iisalmen, Reis-
järven  ja Nivalan rauhanyhdistyksissä. 
Toukokuussa tehtiin opetussuunnitel-
man mukainen opintomatka Viroon.
Perustyökauden aikana järjestettiin vuo-
denaikoihin ja kirkkovuoden tapahtumiin 
liittyviä juhlia. Marianpäivänä opistossa 
vieraili opiston ensimmäisiä opistolai-
sia, työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. 
Huhtikuussa opistolla vietettiin opiston 
perustajajäsenen Uuno Kauton 85-vuo-
tisjuhlaa. Opiston kuorot lauloivat Reis-
järven kirkossa loppiaispäivän, hiljaisen 
viikon keskiviikon ja itsenäisyyspäivän 
jumalanpalveluksessa. Maanantai-per-
jantaiaamuisin oli kaikille tarkoitettu aa-
muhartaus, joiden järjestämiseen opis-
kelijat osaltaan osallistuivat. 
Seuroja järjestettiin keskiviikko- ja lau-
antai-iltaisin sekä sunnuntaisin iltaseu-
rat yhteistyössä Reisjärven Rauhanyh-
distyksen kanssa. Jumalanpalveluksia 
järjestettiin opistolla sekä osallistuttiin 
Reisjärven seurakunnan jumalanpalve-
luksiin. Opiston kuorot ja soittajat esiin-
tyivät jumalanpalveluksissa.
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OPISKELIJAT KOTIKUNNITTAIN

Alajärvi  5
Espoo  1
Haapajärvi 11
Haapavesi 2
Haukipudas 1
Iisalmi  2
Jalasjärvi 1
Kajaani  �
Kalajoki  6
Kannus  �
Kempele �
Kestilä  1
Kiiminki  1
Kokkola  5
Kälviä  1
Lapinlahti �
Laukaa  1
Lempäälä 1
Leppävirta 1
Lestijärvi 1
Liminka  1
Liperi  1
Lumijoki 6
Merijärvi 2
Muhos  2
Nastola  1
Nivala  2
Nurmijärvi 1

Oulu  6
Oulunsalo 1
Paltamo 1
Parkano 1
Perho  2
Pielavesi 1
Pihtipudas 1
Porvoo  1
Pyhäntä �
Raahe  5
Rantsila 1
Reisjärvi 10
Seinäjoki 2
Sievi  6
Siikalatva 5
Sonkajärvi 1
Tervajoki 1
Uurainen 1
Uusikaarlepyy 2
Viitasaari 1
Vimpeli  1
Yli-Ii  1
Ylivieska 5
Äänekoski 2
  

Ruotsi  6
Kanada  1
USA  �
  

yhteensä 143
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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.
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Kuva: Studio Saraste

Linjan yleissivistävät opinnot
elämäntaito   11 ov
englanti   1 ov
matematiikka   2 ov
musiikki   1 ov
opinto-ohjaus   0,5 ov
oppilaskunnan toiminta 0,5 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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OPISKELIJAT

Joensuu Henri  Tervajoki
Kanniainen Emilia Leppävirta
Limma Teemu  Pyhäntä
Nurkkala Johan  Oulu
Peltoniemi Sakari Reisjärvi
Romppanen Matti Haapajärvi
Sivula Patrik  Parkano
Tikka Anni  Reisjärvi
Ylikotila Anu  Nivala



��

K
A

S
VA

TU
S

A
LA

N
  L

IN
JA

Kasvatusalan linja on tarkoitettu 18 
vuotta täyttäneille suomalaisille ja ul-
komaalaisille aikuisopiskelijoille, jotka 
valmentautuvat ammattikorkeakoulu- tai 
yliopisto-opintoihin. Opintojen tavoittee-
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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   11 ov
opinto-ohjaus   1 ov
oppilaskunnan toiminta 0,5 ov
uskonto   2,5 ov
viestintä   2 ov

Suuntautumisopinnot
avoimen yliopiston opinnot: 
erityispedagogiikka 25 op  (15 ov)
Finnish Studies 15 op  (8 ov)
englanti   �-5 ov
projektityö   1-� ov
seminaari   1 ov
toimittajakurssi  2-5 ov
tutkimuskurssi   1 ov
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OPISKELIJAT

Heikkilä Kirsi-Maria Oulu
Kangas Joanna  Saskatchewan,  
   Kanada
Kesti Abby  Arizona, USA
Mainio Juuso  Oulu
Parks Makaylin  Minnesota,  
   USA
Pöyskö Saana  Paavola
Rautakoski Aino  Raahe
Saarela Matti  Kalajoki
Savola Jeremias Haapajärvi
Wuollet Laura  Minnesota,  
   USA
Vuorma Mauno  Yli-Ii
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Linjan tavoitteena on kehittää nuorten 
opiskeluvalmiuksia, valmentaa heitä lu-
kio-opintoihin ja tukea oma-aloitteisuu-
teen. Linjalla voi suorittaa lukion kursse-
ja vastaavia opintoja eri oppiaineissa.
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Linjan yleissivistävät opinnot
elämäntaito   11 ov
opinto-ohjaus   1 ov
oppilaskunnan toiminta 0,5 ov  
uskonto   2,5 ov
viestintä   2 ov

Suuntautumisopinnot
englanti   2-� ov
matematiikka   2 ov
ruotsi    2 ov
projektityö   1-� ov
seminaari   1 ov
TET-jakso   1 ov
terveystieto   2 ov
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OPISKELIJAT

Aho Elisa  Reisjärvi
Aho Vieno  Uusikaarlepyy
Haukkala Armiida Alajärvi
Hietala Waltteri  Lapinlahti
Isopahkala Uula  Kalajoki
Jaakkola Kaislamari Alajärvi
Jääskeläinen Lotta-Mari Haapajärvi
Kalliokoski Anne Liminka
Katainen Outi  Ylivieska
Kinnunen Pieta  Reisjärvi
Koivukangas Elina Sievi
Kopperoinen Roosa Kajaani
Kumpula Saaramari Kempele
Kurtti Sampo  Raahe
Käkelä Matias  Kempele
Kämäräinen Emilia Lumijoki
Kämäräinen Juulia Lumijoki
Linna Viljami  Sievi
Matikainen Anni  Raahe
Moisio Jonna  Pihtipudas
Mäkelä Mirka  Lestijärvi
Niinikoski Selma Haapajärvi
Niskanen Antti  Reisjärvi
Pasanen Raija  Laukaa
Pitkälä Harri  Avesta, Ruotsi

Rahkola Matias  Lapinlahti
Rentola Eetu  Seinäjoki
Rintamäki Paulus Jalasjärvi
Ronkainen Katriina Äänekoski
Syrjälä Tytti  Kannus
Tahkola Jere  Kempele
Turpela Elisa  Vimpeli
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Linjan tavoitteena on yleissivistävien 
opintojen lisäksi antaa valmiuksia ja 
perusteita käytännön ammattialoille, 
metalli-, puu-, sähkötekniikka-, ICT- ja 
tekstiilialan sekä kotitalouden opintoihin. 
Linjalla voi myös korottaa peruskoulun 
arvosanoja matematiikassa, uskonnos-
sa ja englannissa.

Linjan yleissivistävät opinnot
elämäntaito  11 ov
matematiikka  2 ov
opinto-ohjaus  1 ov
oppilaskunnan toiminta 0,5 ov
uskonto  2,5 ov
äidinkieli  2 ov

Suuntautumisopinnot
elektroniikka  2 ov
kiinteistönhoito 1-6 ov
kotitalous  �-6 ov
projektityö  1-� ov
suurkeittiöharjoittelu 1-6 ov
tekninen työ  2-8,5 ov
TET-jakso  1 ov
tekstiilityö  �-6 ov
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OPISKELIJAT

Aho Jussi-Markus Uusikaarlepyy
Haaponiemi Lotta Kannus
Hakala Justus  Kokkola
Heikkinen Ulrika Mockfjärd,  
   Ruotsi
Heinonen Valtteri Kokkola
Kallio Venla  Sievi
Katainen Miia-Reetta Pielavesi
Keränen Joni  Alajärvi
Kinnunen Adele  Kannus
Klasila Jasmin  Mäntsälä
Kokkoniemi Emilia Viitasaari
Korva Ville  Reisjärvi
Kreivi Anette  Ylivieska
Kujala Jasmin  Alajärvi
Käkelä Matti  Siikajoki

Kärkkäinen Aino Haapajärvi
Kärkkäinen Joona Ylivieska
Laitala Manu  Ylivieska
Laurila Selina  Pyhäntä
Lehtola Pontus  Djurås, Ruotsi
Limma Paulus  Pyhäntä
Löppönen Oskar Mockfjärd,  
   Ruotsi
Malmberg Perttu Kajaani
Männikkö Johanna Lahti
Ojanne Hanna  Tukholma
Oksanen Emil  Mockfjärd,  
   Ruotsi
Pekkarinen Reeta Pyhäntä
Peteri Sakari  Haapajärvi
Rahkola Aleksi  Lapinlahti
Rantala Jarno  Kalajoki
Rissanen Vilma  Muhos
Rönkkö Ilari  Iisalmi
Saukko Miia  Merijärvi
Saukkonen Miia  Liperi
Syri Niina  Kokkola
Syrjälä Ilari  Oulu
Tervaniemi Hannele Oulunsalo
Tokola Jasmin  Kokkola
Tölli Heikki  Sievi
Viljamaa Henna  Sievi
Ypyä Auli  Nurmijärvi



�0

LU
O

N
TO

- J
A 

 E
R

Ä
LI

N
JA

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   11 ov
opinto-ohjaus   1 ov
oppilaskunnan toiminta 0,5 ov
uskonto   2,5 ov
äidinkieli   2 ov

Suuntautumisopinnot 
avoimen yliopiston opinnot
erityispedagogiikka  25 op  (15 ov)
Finnish Studies 15 op  (8 ov)
erätaito   10 ov
kotitalous   1 ov
luonto- ja ympäristötieto 2 ov
matematiikka   2 ov
projektityö   1-� ov
psykologia   2 ov
TET-jakso   1 ov
yhteiskuntatieto  2 ov

Kuva: Studio Saraste
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OPISKELIJAT

Aho Jussi   Oulu
Heide Olli  Sonkajärvi
Heikkilä Tuuli  Ylivieska
Hilliaho Jaakko  Reisjärvi
Hintikka Aapo  Siikajoki
Ikonen Linnea  Espoo
Inkeroinen Niko  Reisjärvi
Kinnunen Aleksi  Kokkola
Kivioja Markus  Rantsila
Kupari Joonas  Kalajoki
Leppänen Olli  Haapajärvi
Lääkkö Olli  Lumijoki
Myllykoski Heikki Rantsila
Niskanen Joonas Haapajärvi
Paavola Lauri  Reisjärvi
Partanen Sami  Kiiminki
Pentti Veli-Matti  Kalajoki
Pitkänen Matleena Oulu
Salonpää Joona Reisjärvi
Tölli Aapo  Lumijoki
Vähäsarja Lauri  Raahe
Väisänen Krista  Kestilä
Österberg Veikka Haapajärvi
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Opetuksen tavoitteena on laajentaa so-
siaali- ja terveysalan yhteiskunnallista ja 
kansainvälistä tietämystä. Linja antaa 
valmiuksia sosiaali- ja terveysalan opin-
toihin ja opettaa toimimaan erilaisten 
ja eri-ikäisten ihmisten kanssa. Lisäksi 
linja kehittää itsearviointia ja harjaan-
nuttaa kirjalliseen ja suulliseen esittä-
miseen. Lukuvuoden aikana suoritetaan 
ensiavun perus- ja jatkokurssi. Opinnot 
painottuvat lapsityöhön sekä vammais- 
ja vanhustyöhön. Opintoihin sisältyy 
myös työssä oppiminen. Linjan opiske-
lijat ovat tehneet yhteistyötä erityislinjan 
opiskelijoiden ja Rantaniemen asumis-
palveluyksikön asukkaiden kanssa.

Linjan yleissivistävät opinnot 
elämäntaito   11 ov
englanti   2 ov
matematiikka   2 ov
opinto-ohjaus   1 ov       
oppilaskunnan toiminta 0,5 ov       
uskonto   2,5 ov         
viestintä   2 ov    

     
Suuntautumisopinnot

ensiavun perus- ja jatkokurssi 1 ov
kotitalous   1,5 ov
lasten hoito ja huolenpito � ov
projektityö   1-� ov
terveystieto   2 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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OPISKELIJAT

Ahola Rebekka  Kempele
Erkkilä Taimi  Perho
Eteläniemi Riitta Nivala
Hautamäki Milja  Alajärvi
Hiltunen Sanna  Haapavesi
Hirvasniemi Aino Uurainen
Holmi Enna  Lumijoki
Humalajoki Carita Perho
Isojärvi Sini  Porvoo
Karhumaa Antton Muhos
Karppinen Annika Paltamo
Kattilakoski Emilia Kannus
Kaunisto Meeri  Haukipudas
Korkeakangas Tiina Sievi

Lahtinen Silja  Seinäjoki
Malmberg Sirja  Iisalmi
Mehtälä Iida  Haapavesi
Myllynen Topias  Lumijoki
Oikarinen Marjut Kajaani
Pikkarainen Katri Kestilä
Pärn Hilde  Haapajärvi
Saari Auni  Lempäälä
Saukko Noora  Merijärvi
Tervo Enni  Äänekoski
Tofferi Ira  Kokkola
Vähätiitto Erkki  Haapajärvi
Yrjänä Katja  Raahe
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Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoi-
minnan ohjauksen ammattitutkintoon 
valmistavan koulutuksen tavoitteena on 
antaa opiskelijoille ammatissa vaaditta-
vat tiedot ja taidot. Koulutukseen on si-
sältynyt lähiopetusta noin 7 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   0,5 ov
Erityisopetus   � ov
Kasvatus   6 ov
Kuntoutus ja terapiamuodot 2 ov
Terveyskasvatus  1,5 ov
Tietotekniikka   1 ov
Työssä oppiminen  20 ov
Viestintä ja luova toiminta 1 ov
Yhteiskunnan rakenteet ja toiminta 2 ov
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Opiskelijat 2012-2013

Hannila Nina  Kinnula
Härö Erik  Sievi
Karjula Sirpa  Yli-Ii
Kukkonen Jenny Sievi
Luhtala Mervi  Haapajärvi
Niemimäki Helena Nivala
Nikula Anne  Siikalatva
Oikarinen Lotta  Pyhäntä
Remes Eija  Pielavesi
Saarela Sirpa  Haapajärvi
Salin Sanna  Haapajärvi
Satomaa Saija  Tyrnävä
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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. Opistoneuvos-
ton opiskelijajäseniä olivat Aapo Tölli 
(presidentti), Jonna Moisio (sihteeri), 
Jere Tahkola, Heikki Myllykoski, Erkki 
Vähätiitto, Juuso Mainio, Olli Leppänen, 
Matias Käkelä, Veli-Matti Pentti, Juulia 
Kämäräinen, Hilde Pärn, Oskar Löppö-
nen, Niko Inkeroinen ja Vilma Rissanen. 
Henkilökunnasta mukana olivat Mikko 
Kinnunen, Markus Runtti, Helinä Kinnu-
nen ja Wayne Kallio.

Opistoneuvosto kokoontui pääsääntöi-
sesti kerran viikossa. Lautakunnat va-
litsivat joukostaan puheenjohtajan, joka 
merkitsi samalla opistoneuvoston jäse-
nyyttä. Opiston opiskelijat ja henkilö-
kunta toimivat jäseninä opistoneuvoston 
alaisissa hevostenhoito-, keittiö-, kioski-, 
liikunta-, musiikki-, ohjelma-, retkeily-, 
tekninen-, teknologia-, media-, tukiop-
pilas-, vapaa-ajan-, yrittäjyys-, ja ym-

päristölautakunnissa. Opistoneuvoston 
tavoitteena on kehittää oppilaskunnan 
toimintaa jäsentyneeksi internaattipeda-
gogiikan osakokonaisuudeksi. Opisto-
neuvoston kokouksissa olemme keskus-
telleet opiston vapaa-ajan toiminnasta ja 
ideoineet yhteisiä tapahtumia. Oppilai-
den aloitteet ja ideat on käsitelty opisto-
neuvostossa ja välitetty kasvatustiimiin. 
Kasvatustiimin oppilaskuntaa koskevat 
asiat ovat välittyneet lautakuntiin opisto-
neuvoston kautta.
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Kuva: Studio Saraste

Kuva: Studio Saraste

Keittiölautakunta on opiston herkullisin lautakunta. Meiltä onnistuvat leivonnaiset niin musiikkikahvi-
laan kuin teemapäiviinkin. Keittiölautakunta on piristänyt opistoarkea kakkukilpailulla ja jätski-illalla. 
Huolehdimme myös opistolaisten retkieväistä ja sunnuntain seurakahvituksesta. 

Hevostenhoitolautakunnan tehtävä oli hoitaa ja liikuttaa opiston hevoset. Tänä vuonna opistolla oli 
poni ja kolme hevosta, joista yksi oli puheenjohtajamme Jonna Moision hevonen. Järjestimme he-
vosdiagoniaillan, opistolaisille mahdollisuuksia ratsastaa ja talutusratsastusta tapahtumissa. Vuoden 
aikana meillä oli vastuutehtäviä myös tallin ulkopuolella.
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Kuva: Studio Saraste

Liikuntalautakunta järjesti pingis- ja sählyturnauksia sekä muita mukavia pelejä. Vanhempainviikonlop-
puna järjestimme ohjelmaa ulkona ja sisällä. Huolehdimme liikuntavaraston siisteydestä ja järjestimme 
myös tupakanlopettamiskampanjan.

Kioskilautakunnan suurimpiin tehtäviin kuuluu opiston kioskin ylläpito. Vuoden aikana tukkureissut 
tulevat tutuksi. Kioskilautakunnassa oppii vastuullisuutta sekä myyntitaitoja. Kioskilautakunta toimii 
aktiivisesti huolehtien siitä että oppilaat saavat makeisensa!
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Kuva: Studio Saraste
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Musiikkilautakunta vastasi vuoden aikana opiston musiikillisen vapaa-ajan puolesta. Musiikkilauta-
kunnan suurin ponnistus oli jouluisen musiikkikahvilan järjestöminen. Kahvilasta saaduilla varoilla 
ostimme opistolle sähköurut. Lisäksi pidimme ohjelmalautakunnan kanssa Reisjärven ry:n sisarpiirille 
naistenillan, josta saimme paljon kehuja! 

Medialautakunta vastasi vuosikalenterien myynnistä ja siihen liittyvästä myyntikilpailusta. 
Medialautakunta järjesti myös valokuvauskilpailun. Lautakunta hommasi muistitikullisen opistokuvia 
kaikille halukkaille. 
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Kuva: Studio Saraste
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Ohjelmalautakunta piristi opistoelämää erilaisin tempauksin kuluneen vuoden aikana. Lautakunta-
laiset osallistuivat vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestämiseen. He suunnittelivat ja toteuttivat 
ohjelmaa mm. vanhempien viikonlopulle, oman väen joulujuhlaan ja opistopäiville. Lautakuntalaiset 
pääsivät hyödyntämään taitojaan, luovuuttaan ja lahjakkuuttaan. 

Retkeilylautakunta vastasi Viroon suuntautuneen opintomatkan järjestelyistä. Tämän tärkeän teh-
tävän lisäksi lautakuntamme suunnitteli laskettelureissun Ukkohallaan. Hoidimme myös oman vas-
tuumme erilaisten teemapäivien järjestelyissä. 
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Tekninen lautakunta on huolehtinut yleisten paikkojen kunnosta kirjaamalla ylös kaikki esille tulleet 
puutteet ja viat. Lautakunnan kokouksissa tehtävät on jaettu ja huolehdittu niiden korjaamisesta yh-
teistyössä remonttikurssin ja talonmiehen kanssa. 

Teknologialautakunta toimii atk-tuen apuna ja huolehtii teknisten laitteiden toiminnasta erilaisissa tilai-
suuksissa. Kuluvan vuoden aikana olleita toimia oli mm. vhs-kasettien digitointi ja Pääsiäissanaääni-
lehtien poltto. 
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Kuva: Studio Saraste

Tukioppilaslautakunta pyrki ylläpitämään hyvää yhteishenkeä opistossa. Tavoitteena oli saada kaikki 
mukaan toimitaan. Tukioppilaat saivat koulutuksen tehtäväänsä. Opistopaidat ja -jumpsuitit sekä 
muutamat tempaukset ovat olleet tänä vuonna tukarien työlistalla. 

Vapaa-ajanlautakunnan vastuulla oli toiminnan järjestäminen vapaa-ajalle. Lautakunnan suurin saavu-
tus oli arpajaisten järjestäminen. Lisäksi lautakunta osallistui vuorollaan teemapäivien ja ohjelmailtojen 
järjestämiseen.  
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Kuva: Studio Saraste
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Kuva: Studio Saraste

Ympäristölautakuntalaiset järjestivät koko vuoden kestäneen siivouskilpailun. Lautakunta huolehti 
myös opistobussin siisteydestä, ja oli vuorollaan apuna erilaisten tapahtumien järjestämisessä. Myös 
opiston siivoojia autettiin tarvittaessa. 

Yrittäjyyslautakunnan päätehtävä oli pitää yllä opiston nettiputiikkia ja markkinoida opiston tuotteita 
erilaisissa tapahtumissa. 
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Avoimen yliopiston opintoja 
Reisjärven kr. opistossa
Yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ja 
Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksen 
kanssa 

• Erityispedagogiikan perusopinnot 
(25 op)

• Kasvatustieteen ja aikuiskasvatus-
tieteen perusopinnot (25 op)

• Terveystieteiden perusopinnot (26 
op)

• Finnish Studies –opinnot (15 op)

Miksi opiskelisit avoimessa 
yliopistossa?

• Voit edetä omassa aikataulussasi.

• Voit opiskella työn ja muiden 
opintojen ohella.

• Opinnot ovat yliopistotutkinnon osia 
ja nopeuttavat valmistumistasi.

• Saat yliopisto-opettajilta palautetta 
oppimisesta ja ohjausta eteenpäin.

• Avoin yliopisto avaa polkuja 
yliopistotutkintoon.

Ilmoittautumiset 31.7.2013 
mennessä.

Yhteyshenkilö Sirkka-Liisa Törmänen 
p. 0�0 71�9 12� tai 
sirkkaliisa.tormanen@rkropisto.fi

tai 

Reisjärven kr. opisto 
p. 0�0 71�9 120 
toimisto@rkropisto.fi

Reisjärven kr. opisto
Räisälänmäentie �81
859�0 Räisälänmäki
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OPISTON KURSSEJA KESÄLLÄ JA SYKSYLLÄ 2013
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10.-13.6. 
Vaellus Peuranpolulle -kurssi / tytöt ja 
pojat 11-16 v.
Opettaja: Juho Lukka. 

14. – 19.7. ja 22. – 26.7.2013 
Musiikin teoriakurssit I, II, III ja YMT, 
musiikkiopiston oppilaille
Opettajina: Silja Hurtig-Veteläinen, 
Raija Tikkanen, Miika Tikkanen. 

16. – 19.7. 
Taidekurssi kehitysvammaisille
 
Elämäntaidonkurssi opiston käyneille 
kehitysvammaisille
 
Luovan kirjoittamisen kurssi
Opettaja: Tarja Paimen

22. – 26.7. 
Posliininmaalauskurssit
Opettajina: Marja-terttu Hakala, Tarja 
Hedman, Terttu Lehto, Aira Suomela
 
Hopeatöiden kurssi
Opettaja: Hannu Paananen
 
Kirkkotaiteen kurssi / ikonimaalauk-
sen tekniikat
Opettaja: Raija Kanninen

6.-8.9. 
Yrittäjäkurssi

20. – 22.9.
Kristillisyyden historia I: Lars Levi 
Laestadius ja herätyksen alkuvaiheet

Luontovalokuvaus kurssi

Sienestäjän kurssi

Puutarhan syyskurssi

Kansanopistokurssi vuosina 11-12 ja 
07-08 opistossa olleille

4. – 6.10. 
Raamattutiedon kurssi

Kuorolaulukurssi

Ratsastuskurssi

Eräkurssi kehitysvammaisille

Lisää kursseja, lisätietoja ja ilmoittautu-
miset www.lyhytkurssille.fi tai puh 040-
71�9 120. 



Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoi-
minnan ohjaaja työskentelee varhaiskas-
vatuksessa, perusopetuksessa ja toisen 
asteen koulutuksessa, aamu- ja iltapäi-
vätoiminnassa sekä henkilökohtaisena 
avustajana. Avustaja toimii työssään 
kasvattajana, ohjaajana ja toimintaky-
vyn tukijana. 

Tutkinnon laajuus on �5 ov. Opiskelijoilta 
edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja, 
hyvää terveyttä sekä aitoa kiinnostusta 
ja kykyä toimia yksilöiden ja ryhmien tu-
kijana.

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.-15.�.201�. 
Soveltuvuuskartoitus järjestetään huhti-
kuussa 201�. 
Täydennyshaku ylioppilaille lukuvuodek-
si 201�-201� on 1.-�0.6.201�. 

Lisätietoja www.rkropisto.fi

KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAKSI?
Hae koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan 

ohjauksen ammattitutkintoon valmistavaan 
koulutukseen!



LÄHDE 
REISJÄRVEN OPISTON 
KEVÄISELLE MATKALLE 

TURKKIIN!

Istanbul ja Ilmestyskirjan seitsemän seurakuntaa

• Lähde kanssamme Raama-
tun tapahtumapaikoille!

• Kohtaa turvallisessa joukossa 
mielenkiintoisia asioita! 

• Alustava ajankohta: 18.5.-
25.5.201�

• Kevään 201� aikana matkalle 
valmistava lyhytkurssi opistol-
la 

• Tärkeimpiä kohteita: Istanbul, 
Pergamon, Efesos, Pamuk-
kale

• Matkan kokonaishinta noin 
1595 €; sisältää orientoivan 
kurssin, kuljetukset Helsingis-
tä, majoituksen hyvissä kes-
kitason hotelleissa, puolihoi-
don, pääsymaksut kohteisiin 
ja oppaan palvelut

• Matkanjohtajina Mikko ja Irma 
Kinnunen

• Lisätietoja antaa mikko.kinnu-
nen@rkropisto.fi

• Ilmoittautuminen opiston toi-
mistoon, 

 toimisto@rkropisto.fi tai 
0�0 71� 9120
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I Tutustu Reisjärven kr. opiston 
nettiputiikkiin! 
Putiikissa on myynnissä mm. äänitteitä 
ja kortteja, joita ovat olleet tekemässä 
opistomme opiskelijat.

Nettiputiikin tuotto menee opistovuoden 
keväällä toteutettavan opintoretken 
hyväksi.

Riemu sydämeni -levyllä laulavat ja 
soittavat vuoden 2012-201� opiskelijat

Nettiputiikissa myytävien korttien taiteili-
jat ovat Erityislinjan opiskelijoita. 

LÖYDÄT NETTIPUTIIKIN 
OSOITTEESTA www.rkropisto.fiJoulukortticd:t vievät jouluisia sävelter-

veisiä ystäville ja sukulaisille.  

Seinäkalenteri ilmestyy vuosittain loma-
marraskuun vaihteessa. 



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

Reisjärven kristillinen opisto
Räisälänmäentie 381, 85940 Räisälänmäki
040 7149 120, www.rkropisto.fi

Runsaasti valinnaisia opintoja • englannin keskus-
telu, erätaito, hevostenhoito ja ratsastus, hopea- ja 
korutyöt, hygieniapassikurssi, jääkiekko, kotitalou-
den juhlakurssi, kirjansidonta, kirkkotaide, kuorot, 
kuvataide, liikunta, maratonkurssi, posliininmaalaus, 
puukontekokurssi, puutyö, rakentamiskurssi, soitto-
tunnit, soitinryhmä, talonmiesharjoittelu, tekstiilityö, 
toimittajakurssi, vesijumppa, viro

Hakuajat nuoret 15.4., aikuiset 31.7. mennessä

KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAKOULUTUS
• vuodessa ihmisläheiseen ammattiin
• hakuaika 1.1.-15.4.2013, 
täydennyshaku ylioppilaille 1.-30.6.2013 
• valmistava koulutus monimuoto-opetusta: 
lähiopetusta, etäopiskelua ja työssä oppimista
• lähiopetusjaksoilla voi asua opistolla
• suoritetaan näyttötutkintona

LYHYTKURSSEJA YMPÄRI VUODEN, 
TERVETULOA!
ILMOITTAUTUMISET www.lyhytkurssille.fi

ERITYISLINJA    
• elämäntaitoja ja valmentavaa koulutusta
• hakuaika 31.3. saakka, valintakurssi 12.-14.4.

KASVATUSALAN LINJA  
• valmiuksia korkeakouluopintoja varten
• avoimen yliopiston opintoja: 

kasvatustiede (25 op)
erityispedagogiikka (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

YRITTÄJYYSLINJA
• uusi linja, aloittaa syksyllä 2013
• yrittämisen taitoja tiimiyrityksissä
• pääsykoe 2.5. 
• katso lisätietoja www.yrittajyyslinja.fi

TULE MEILLE OPISTOON!



Reisjärven kr. opisto
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p. (08) 772 6600
toimisto@

rkropisto.fi
www.rkropisto.fi

Kannen kuva: Matias Käkelä


