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Lukuvuosi 2006 – 2007 on ollut ra-
kentamisen ja purkamisen vuosi. 
Monien muistojen vanha Tipula pol-
tettiin. Teknologiakoulutustilat ja lei-
pomo rakennettiin. Perusoppijakson 
opiskelijat rakensivat vahvaa pohjaa 
elämälleen. Vanhaa purettiin, uutta 
rakennettiin tilalle. Myös kurssilaiset 
saivat eväitä elämäänsä. Niilo Rau-
hala kirjoittaa runossaan rakentami-
sesta ja purkamisesta.

Herra, sinä kaiken rakentaja,
joka teit meren ja muotoilit sen rannat,
joka teit virran ja laskit sen vuolaana 
meren helmaan,
sinä näytit ihmiselle: Katso tätä rantaa, 
näitä saaria,
ota sijasi ja rakenna.

Opiston mittava rakennushanke val-
mistui toukokuussa. Toimistotilojen 
jatkeeksi rakennettiin 500 neliömetrin 
teknologiakoulutustilat käden taitojen 
opettamista varten. Rakennukseen 
valmistui ICT-paja, puutekniikan 
luokka ja konehuone, maalaamo 
sekä metallitekniikan luokka ja paja. 
Uusi oppimisympäristö mahdollistaa 
perinteisen käsityöopetuksen, uuden 
teknologian ja yrittäjyyskoulutuksen 

RAKENTAMISEN JA 
PURKAMISEN VUOSI

Mikko Kinnunen

luovan yhdistämisen. Opiston työn-
tekijöiden pitkäaikainen haave on 
toteutunut, sillä rakennusta on val-
misteltu kymmenen vuotta.    
     Rakennushankkeen yhteydessä 
parannettiin myös kotitalouden ope-
tustiloja. Opetuskeittiö remontoitiin 
�6 opiskelijan luokaksi. Keittiön yhte-
yteen rakennettiin leipomo, joka mo-
nipuolistaa myös kotitalousopetusta. 
Keittiön toiminta helpottui, kun kaikki 
tilat saatiin samaan kerrokseen. Keit-
tiön yhteyteen rakennettiin juuresten 
käsittelytilat ja uusi tiskilinjasto. Kel-
larikerrokseen rakennettiin naisten 
sosiaalitilat.

     Rakennushanke helpottaa myös 
maakunnallisten opistoseurojen jär-
jestämistä. Teknologiarakennuksen 
yhteyteen rakennettiin seuraravin-
tolan ruokakatos, johon asennettiin 
kiinteät vesi-, viemäri- ja sähköjoh-
dot. Sisäpiha asvaltoidaan syksyllä, 
kun maa on painunut paikalleen.  
   
Tänä päivänä kättemme työn lomassa
me pyydämme sivulta, Herra:
Anna meidän vieläkin rakentaa,
anna nosturien piirtyä taivasta vasten 
kaupunkimme yllä,
lahjoita meille kaikille asumisen ilo,
uusien kotien tyytyväiset kasvot.

Opiston rakentaminen on mahdol-
lista, koska taustayhteisö tukee voi-
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makkaasti opiston työtä. Varainhan-
kintamme kivijalka on maakunnalliset 
opistoseurat. Kun taustayhteisön 
jäsenet kokoontuvat opistoseuroi-
hin kuuntelemaan Jumalan sanaa 
ja tapaamaan toisiaan, he samalla 
tukevat opistoa taloudellisesti. Maa-
kunnallisten opistoseurojen tuotto 
on ollut viime vuosina noin �20 000 
euroa.
     Ensi kesän maakunnallisissa 
opistoseuroissa järjestetään opiston 
juhlakirjan myyntikampanja. Monet 
rauhanyhdistykset ovat tilanneet 
juhlakirjaa myyntiin. Kirjan tuotto 
käytetään vähävaraisten opiskelijoi-
den tukemiseen sekä opistoseurojen 
kiinteiden ravintolakatosten rakenta-
miseen.
     Taustayhteisön jäsenet voivat 
tukea opistotyötä myös ostamalla 
suviseurojen merkin ja ohjelman tai 
Pääsiäissana-lehden, joiden tuotto 
jaetaan tasan Jämsän, Ranuan ja 
Reisjärven opistojen kesken. Myös 
opistotyön avustajien organisoimissa 
opistoseuroissa ja rauhanyhdistysten 
järjestämissä opistoviikon tapahtu-
missa kerätään varoja opistotyölle. 
Nämä varat jaetaan kansanopistotoi-
mikunnassa niin, että jokainen opisto 
saa 25 % ja loput jaetaan harkinnan-
varaisesti, tarpeen mukaan. 

     Reisjärven opisto perustettiin Antti 
ja Elsa Räisälän testamentin ansios-
ta. Vuosien varren opisto on saanut 
useita lahjoituksia ja testamentteja, 
jotka ovat auttaneet tiukkoina raken-
nuslainojen maksuvuosina. Taivaan 
Isä on avannut opiston ystävien sy-
dämet lahjoittamaan varoja tärkeäksi 
kokemalleen opistotyölle. Lausumme 
lämpimät kiitokset kaikille, jotka ovat 
tukeneet opistoa taloudellisesti.

Herra, sinä sääsit meille ajan 
ja paikan työtämme varten,
joka uurtaa otsaamme ja pusertaa siitä 
hien.
Salli vieläkin katujemme täyttyä 
työhön menevien
ja työstä palaavien joukosta.

Kehitämme opiston toimintaa monien 
kehittämishankkeiden kautta. Ope-
tushallituksen tukemassa Vastuun-
kantajat-hankkeessa rohkaisemme 
opiskelijoita ottamaan vastuun toi-
minnastaan ja elämästään. Elämän-
korkeakoulu-hankkeessa kehitämme 
kehitysvammaisten lyhytkursseja ja 
yhteistyötä Reisjärvelle perustetun 
kehitysvammaisten asumispalveluyk-
sikkö Rantaniemen kanssa.
     Olemme hakeneet Euroopan 
aluekehitysrahaston investointiavus-
tusta ICT-pajan laite-, kaluste- ja vä-
linehankintoihin sekä Euroopan sosi-
aalirahaston tukea ICT-koulutuksen 
kehittämiseen. Tarkoitus on kehittää 
kehitysvammaisten ja ikääntyvien 
teknologiakoulutusta sekä opettajien, 
koulunkäyntiavustajien ja yritysten 
täydennyskoulutusta. 
     Perhepäivähoidon tutkintotoimi-
kunta hyväksyi 23.3.2007 näyttöjen  
järjestämissuunnitelman perhepäivä-
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hoitajakoulutusta varten. Opetusmi-
nisteriö ei ole vielä myöntänyt opis-
tolle ammatillisen lisäkoulutuksen 
järjestämislupaa. Uusimme anomuk-
semme. Anomme ministeriöltä myös 
opintosetelipaikkoja, jotka mahdol-
listavat muutaman maksuttoman 
opistopaikan nuorille, joilla on ollut 
oppimisvaikeuksia. Työ jatkuu. Haas-
teet vaihtuvat, mutta työn kristillinen 
arvoperusta pysyy samana.    

Anna tehtaitten äänien kumista 
sukupolvien yli taukoamattomana vies-
tinä:
Täällä me olemme asuneet,
täällä ovat voimamme virranneet työhön 
kuin mereen.

Koska vanha Tipula oli huonokuntoi-
nen, eikä sitä enää tarvittu maakun-
nallisten opistoseurojen varastona, 
opisto johtokunta päätti purkaa sen. 
Vanha Tipula poltettiin helmikuus-
sa. Alue tasataan opiston hevosten 
ratsastuskentäksi, jota käytetään 
opistoseurojen raskaan kaluston pai-

ta. Kurssien ohjelmaan kuuluu myös 
tietotekniikkaa, liikuntaa, luovaa toi-
mintaa ja käden taitoja.  Kurssit ovat 
saaneet hyvän vastaanoton. Jat-
kamme niiden järjestämistä tulevina 
vuosina. 
     Tämän vuoden opistopäiville 
kokoontui runsaasti eri vuosikym-
menten opiskelijoita ja työntekijöitä. 
Vuosikurssien vastuuhenkilöt olivat 
kutsuneet opistokavereitaan opis-
topäiville. Muistelimme menneitä ja 
tutustuimme opiston nykyiseen toi-
mintaan. Iloitsimme menneiden pol-
vien työstä, kun he ovat rakentaneet 
opistokotia.

Anna meille joskus kiireetön hetki,
että pysähtyisimme kunnioittamaan niitä,
jotka ovat hiljaa tehneet työnsä,
hiljaa rakentaneet meille tätä päivää
ja hiljaa menneet pois.
Herra, nosta vieläkin kätesi yli 
kättemme työn.

Reisjärven opisto tulee lähivuosina 
lisäämään lyhytkursseja, jotta saam-
me rakennuslainat maksettua. Olem-
me iloinneet viime aikoina siitä, että 
taustayhteisön jäsenet ovat ehdotta-
neet meille uusia kursseja ja koon-
neet väkeä kursseille. Sukukurssit ja 
paikkakuntien tilaamat kurssit ovat 
koonneet opiston täyteen kurssilai-
sia.
     Lukuvuonna 2006 – 2007 käyn-
nistyivät vireiden eläkeläisten Tie-
toTaitoTerveys-kurssit, jotka järjes-
tetään arkiviikolla perusoppijakson 
rinnalla. Kursseilla opiskellaan ajan-
kohtaisia ja terveyteen liittyviä asioi-
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koitusalueena.  
     Monen opistolaisen ja rippikoulu-
laisen muistot liittyvät vanhaan Tipu-
laan. Vaikka rakennusta ei enää ole, 
muistot elävät. Niitä on koottu myös 
opiston juhlakirjaan.

Herra, sinä olet säätänyt myös,
ettei täällä ole mitään pysyväistä.
Me tulemme ja ja menemme pois niin 
kuin vanha puutalo,
joka joskus on ollut lämmin koti
mutta joka jonakin päivänä revitään alas.
Vain sinä olet iankaikkinen, 
vain sinussa on toivo
läpi kaiken rakentamisen, 
muuttumisen, katoavaisuuden.

tovuosi on antanut paljon, itsenäisty-
mistä, rohkaistumista, viisastumista 
ja turvallista irtautumista kotoa. Olen 
saanut uusia ystäviä, joille on voinut 
puhua kaikista vaikeista asioista. 
Olen voinut suunnitella tulevaisuut-
tani rauhassa. Monet epäselvät asiat 
ovat selvinneet. Olen oppinut uusia 
asioita. Olen oppinut arvostamaan it-
seäni ja muita. Itsetuntoni on vahvis-
tunut. Olen oppinut elämään erilais-
ten ihmisten kanssa. Numerot ovat 
nousseet. Tämä on auttanut minua 
tietämään, mitä minä haluan tehdä. 
Opisto on selventänyt elämääni. 
Olen saanut elämälle paremman 
suunnan. Uskoni on vahvistunut. 
Tämä on minulle turvapaikka.”
     Opistovuoden päättyessä mieli on 
kiitollinen. Jumala on siunannut opis-
totyötä. Opistokoti on ollut täynnä 
opistolaisia ja kurssilaisia. Työnteki-
jät ovat tehneet ahkerasti ja sitoutu-
neesti työtään. Luottamushenkilöt, 
opistoyhdyshenkilöt ja opistotyön 
avustajat ovat toimineet aktiivisesti. 
Kannatusyhdistyksen, taustayhtei-
sön ja sisaropistojen väki on tukenut 
merkittävällä tavalla toimintaamme. 
Yhteistyö eri tahojen kanssa on toi-
minut hyvin. Valtiovalta on tukenut 
merkittävällä tavalla opistotyötä. 
Lämmin kiitos teille kaikille.  

Tänä päivänä me rukoilemme sinua:
Lahjoita meille jokaiselle ymmärrys tart-
tua kiinni sanaasi,
niin että olisimme taitavia rakentajia,
jotka kaivavat perustuksen läpi 
hiekan
kiinteään kallioon saakka.

Mikko Kinnunen

Mikko ja Outi-Maria Honkonen tutki-
vat vuonna 2006 opistomme elämän-
hallinnan tukemista. Tutkimuksen 
mukaan ”opiston tavat tukea nuorten 
elämänhallintaa ovat hyvin monipuo-
liset. Opisto on onnistunut esimerkik-
si nuorten omien vahvuuksien kehit-
tämisessä kattavan oppiaine- ja va-
linnaisainetarjonnan avulla. Yhteinen 
arvopohja ja nuorten yksilöllisyyden 
arvostaminen tekevät oppimisympä-
ristöstä turvallisen ja nuorten persoo-
nallista kasvua tukevan.”
     Tämän talven opistolaisten aja-
tukset ovat samansuuntaisia: ”Opis-



5

Reisjärven 
Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry

VUOSIKERTOMUS 2006

1. TOIMINTA-AJATUS, KEHITTÄ-
MISSTRATEGIA JA TAVOITTEET 
VUONNA 2006

Reisjärven kristillistä opistoa kehi-
tettiin toiminta-ajatuksen mukaan 
yleissivistävää aikuiskoulutusta 
antavana ja elinikäisen oppimisen 
ajatusta toteuttavana sisäoppilai-
toksena, jonka tarkoituksena on 
laajentaa opiskelijoiden yleissivis-
tystä, edistää heidän jatko-opinto-
jaan, laajentaa heidän yhteiskun-
nallista tietämystään sekä tukea 
heidän persoonallista kehitystään.

Opistoa kehitettiin yleissivistävä-
nä sisäoppilaitoksena, jonka peda-
gogisen toiminnan perustana ovat 
taustayhteisön arvot. Kehittämis-
työssä painotettiin internaattipe-
dagogiikkaa opiston painopiste-
alueiden suunnassa.    

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDEL-
LISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTU-
MINEN VUONNA 2006:

�. Perusoppijaksolla oli riittä-
västi opiskelijoita. Opistos-
sa opiskeli keskimäärin �2� 
opiskelijaa. Lukuvuoden 2005 
– 2006 kevätlukukaudella oli 
�22 opiskelijaa ja lukuvuoden 
2006 – 2007 syyslukukaudella 
�20 opiskelijaa.(Tavoitteena 
oli keskimäärin �20 opiskeli-
jaa.) 

2. Koska perusoppijaksolla oli 
riittävästi opiskelijoita, lyhyt-
kursseja järjestettiin suunni-
teltua vähemmän. Kesäkuun 
alkuun suunnitellut kurssit 
peruuntuivat osanottajien vä-
hyyden vuoksi. Kurssien koko 
oli suunniteltua pienempi, 
mikä nosti koulutuksen laa-
tua. Vuonna 2006 järjestet-
tiin 66 lyhytkurssia (tavoite 
58). Lyhytkurssilaisia opiskeli 
vuoden aikana 2292 (tavoite 
2�00). Lyhytkurssien keski-
koko oli 32 kurssilaista (kan-
nattavuusraja �2). Lyhytkurs-
seista kertyi opiskelijaviikkoja 
��8� (tavoite �550). Lyhyt-
kurssien opiskelijaviikot olivat 
33 % perustyökauden opiske-
lijaviikoista.  

3. Opiston tiedotusta tehostettiin 
uudistamalla opiston kotisivut, 
kehittämällä Moodle -oppimis-
ympäristö, kouluttamalla opis-
toyhdyshenkilöitä, lähettämäl-
lä henkilökohtaista tiedotus-
materiaalia, järjestämällä eri 
paikkakunnilla opistotapahtu-
mia ja ottamalla vastaan vie-
railijoita. Opiston opasteiden 
uudistaminen siirtyi vuodelle 
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Loppujen juhlakirjojen myynti 
siirtyi vuodelle 2007.

OPISTON ARVOT:

Opetus- ja kasvatustyössä painotet-
tiin vapaan sivistystyön lain (632/98) 
mukaisesti opiskelijoiden omaehtois-
ta opiskelua ja opiston arvo- ja aate-
taustaa, joka nousee opiston tausta-
yhteisönä toimivan vanhoillislestadio-
laisen herätysliikkeen arvomaailman 
pohjalta. Opiston arvot ryhmittyvät 
teemoiksi koti, uskonto ja isänmaa. 

2007 rakennushankkeen val-
mistumisen jälkeen.  

�. Opetusministeriö ei myöntä-
nyt kansanopiston järjestä-
mislupaan työelämän kehittä-
mis- ja palvelutehtävää eikä 
ammatillisen lisäkoulutuksen 
järjestämislupaa. Anomus uu-
distetaan vuonna 2007. 

5. Koulutuspalvelut toteuttami-
nen nykyisellä henkilöstö-
määrällä eli 25 päätoimisella 
työntekijällä toteutui vuonna 
2006. 

6. Saatettiin loppuun Posliinin-
maalauskoulutuksen DAP-
hanke sekä Kansanopisto-
parkki 2 –kehittämishanke. 
DAP-hanke tuki opiston ly-
hytkurssitoimintaa ja Kan-
sanopistoparkki 2 –hanke 
perusoppijakson toimintaa. 
(Tavoitteena oli toteuttaa ke-
hittämishankkeita, jotka tuke-
vat opiston ydintoimintaa.)

7. Vuoden ylijäämäksi muodos-
tui 10 173 € (tavoite 90 000 €). 
Menopuoli pysyi asetetussa 
tavoitteessa. Perustyökauden 
tulot eivät kehittyneet suun-
nitelman mukaan. Oli poik-
keuksellisen paljon alennus-
paikoilla olevia opiskelijoita. 
Varainhankinta jäi tavoitteesta 
Rantsilan asunnon kaupan 
peruunnuttua kosteusvaurioi-
den vuoksi.

8. 50-vuotisjuhlakirjan markki-
nointi ei toteutunut maakun-
nallisten opistoseurojen aika-
na. Rauhanyhdistysten kautta 
myytiin �200 juhlakirjaa. (Ko-
konaistavoite oli �800 kirjaa.) 

•	 Koti: perhe ja ihmissuhteet, lä-
himmäisenrakkaus, toisen huomi-
oiminen ja auttaminen, omatoimi-
suus, aktiivisuus ja vastuuntunto

•	 Uskonto: anteeksiantaminen ja 
anteeksipyytäminen, rehellisyys, 
oikeudenmukaisuus ja luotetta-
vuus, terveet elämäntavat ja rait-
tius
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•	 Isänmaa: terve itsetunto, itse-
luottamus ja halu kehittää itseä, 
ahkeruus, työn arvostaminen ja 
sisäinen yrittäjyys, yhteistyöky-
kyisyys, isänmaallisuus ja koti-
seuturakkaus, kansainvälisyys, 
luonnon ja elinympäristön arvos-
taminen ja hoitaminen, kestävä 
kehitys, vammaisten ja erilaisten 
ihmisten kunnioittaminen.

OPISTON PAINOPISTEALUEET JA 
KEHITTÄMISHANKKEET:

•	 Kansainvälisyys

Opiskelijoita oli suomalaisten li-
säksi �2 USA:sta, � Kanadasta, 
8 Ruotsista ja 2 Norjasta. Toisena 
englannin kielen opettajana toimi 
natiivi äidinkielenään englantia 
puhuva opettaja. Keväällä järjes-
tettiin perusoppijakson opiskelijoi-
den opintomatka Viroon. Opiston 
opetustarjontaan sisältyi englan-
nin, ruotsin ja viron kielen ope-
tusta. Opiston koordinoima EU:
n Grundtvig � –ohjelman mukai-
nen DAP – The Development of 
Life Long Learning and the Adult 
Education in Porcelain Painting 
–hanke saatettiin loppuun. Kolmi-
vuotisen hankkeen päämääränä 

oli kehittää posliininmaalauksen 
opettajien täydennyskoulutusta 
sekä erityisryhmien posliininmaa-
lauskoulutusta elinikäisen oppi-
misen hengessä. Hankkeen ta-
voitteet toteutuivat hyvin. Järjes-
tettiin rekrytointi- ja esittelymatka 
Arizonaan, Washingtoniin ja Min-
nesotaan. Seuraavalle perusop-
pijaksolle oli runsaasti hakijoita 
Pohjois-Amerikasta. Järjestettiin 
aikuisten englannin kielen lyhyt-
kurssisarjaan liittyvä opintomatka 
Maltalle.

•	 Kristilliset elämänarvot ja 
elämäntaidot 

Viikonvaihteen teemapäivien ai-
kana ja viikoittaisella opistotun-
nilla painotettiin kristillisiä elä-
mänarvoja ja elämäntaitoja. Op-
pilashuoltoryhmä toimi viikoittain 
moniammatillisena tiiminä yhteis-
työssä linjanohjaajien kanssa. 
Kristilliset arvot ovat olleet toimin-
nan lähtökohta perusoppijaksolla 
ja lyhytkursseilla. 

Toteutettiin kasvatustieteellinen 
tutkimus poikien elämänhallin-
nan tukemisesta kansanopiston 
sisäoppilaitoksessa. Mikko ja 
Outi-Maria Honkosen pro gradu 
–tutkielma julkaistiin nimellä ”Tää 
on hirveen turvallinen paikka olla 
irtautumassa ja kokeilla omia sii-
piä.” Elämänhallinnan tukeminen 
Reisjärven kristillisessä opistossa 
työntekijöiden ja miesopiskelijoi-
den kokemana.

Tutkimuksen mukaan ”opiston ta-
vat tukea nuorten elämänhallintaa 
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Käytännön työn linjaa kehitettiin 
perinteisten kädentaitojen oppi-
miseen ohjaavana linjana. Kan-
sainvälinen posliininmaalaus-
kurssi järjestettiin yhdennentoista 
kerran osana Reisjärven kunnan 
posliinikesätapahtumaa. Teknolo-
giakoulutustilojen rakentaminen 
käynnistyi syksyllä 2006. Val-
misteltiin hankkeen yhteydessä 
rakennettavia ravintolakatoksia 
maakunnallisia opistoseuroja var-
ten sekä teknologiakoulutustilojen 
kalustamista ja välineistöä. 

•	 Luonto- ja erätaidot

Luonto- ja erälinjaa kehitettiin 
luonnon oikeaan hyväksikäyttöön 

ja aitoon eränkäyntiin valmiuksia 
antavana opintolinjana kestävän 
kehityksen periaatteen mukaises-
ti. Opistolle hankittiin suomenhe-
vonen Serika ja shetlanninponi 
Aslak yhdessä viiden reisjärvisen 
perheen kanssa. Talliin rakennet-
tiin kaksi pilttuuta opistolaisten 
mukanaan tuomille hevosille. Pe-
rustettiin hevostenhoitolautakun-
ta, joka vastasi hevostenhoidosta 
opiskelijoiden ollessa opistolla. 
Omistajaperheet vastasivat he-
vosten hoitamisesta opiskelijoi-
den loma-aikoina.
     
•	 Sosiaaliset taidot

  
Internaattipedagogiikkaa kehitet-
tiin yksilöllistä ohjausta, työssä 
oppimista ja henkilökohtaisia op-
pimissuunnitelmia kehittämällä. 
Sosiaalisiin taitoihin panostettiin 
teemapäivien kautta. Sosiaali- ja 
terveysalan linjaa kehitettiin alalle 
valmentavana linjana. Lähialuei-
den sosiaali- ja terveysalan op-
pilaitoksiin lähetettiin kirje, jossa 
toivottiin, että oppilaitokset myön-
tävät lykkäystä opiston käymisen 
ajaksi. Opiston anomus ammatil-
lisen aikuiskoulutuksen järjestä-
misluvasta hylättiin opetusminis-
teriössä. Koulutettiin kaksi opet-
tajaa näyttötutkintomestareiksi. 
Valmisteltiin perhepäivähoitajan 
ammattitutkinnon tutkintotoimi-
kunnalle uusittua hakemusta oi-
keuteen järjestää ammattitutkin-
non näyttöjä.

Toteutettiin Kansanopistopark-
ki 2 –hanke, jonka tulokset oli-

ovat hyvin monipuoliset. Opisto 
on onnistunut esimerkiksi nuorten 
omien vahvuuksien kehittämises-
sä kattavan oppiaine- ja valinnais-
ainetarjonnan avulla. Yhteinen ar-
vopohja ja nuorten yksilöllisyyden 
arvostaminen tekevät oppimisym-
päristöstä turvallisen ja nuorten 
persoonallista kasvua tukevan.”

•	 Käden taidot, luova toimin-
ta ja teknologia  
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vat erittäin rohkaisevia. Erityisen 
tuen tarjoaminen kannattaa aina. 
Kansanopistoparkkiin osallistu-
neiden itsetunto vahvistui, koska 
he saivat onnistumisen kokemuk-
sia. Kukin eteni omalta tasoltaan 
yksilöllisesti ohjattuna ja tuettuna. 
Oman tason kartoittamiseksi teh-
tiin mittauksia mm. matematiikas-
sa. Suurten opetusryhmien työs-
kentely oli rauhallista, kun oppi-
misen ja elämänhallinnan vaike-
uksista kärsivät oppilaat toimivat 
kansanopistoparkissa tai tuettuna 
suuressa ryhmässä. He eivät tuet-
tuna aiheuttaneet häiriötä muiden 
oppimiselle. Kansanopistoparkin 
ja laaja-alaisen erityisopetuksen 
kehittämisellä oli suuri merkitys 
koko kansanopisto-opetuksen ke-
hittämisessä.

•	 Vammaisuus ja monenlai-
suus 

Mukautettujen opintojen ryhmä 
muutettiin erityislinjaksi. Sitä kehi-
tettiin itsenäistymistä ja valmiuk-
sia antavana linjana, joka on tar-
koitettu kehitysvammaisille opis-
kelijoille sekä opiskelijoille, joiden 
opinnot ovat eri syiden vuoksi 
yksilöllistettyjä. Monenlaisuuden 
kunnioittamista pidettiin esillä ja 
käsiteltiin sisäoppilaitoksen yhtei-
sissä tilaisuuksissa.

Opisto päätti tehdä yhteistyötä 
Reisjärvelle perustettavan kehi-
tysvammaisten asumispalveluyk-
sikkö Rantaniemen kanssa. Asu-
mispalveluyksikkö toimii opiston 
taustayhteisön arvojen pohjalta. 
Asumispalveluyksikön asukkaat 

käyvät opistolla viikonvaihteiden 
kursseilla, jotka järjestetään val-
tionavun alaisina lyhytkursseina. 
Opiston opiskelijat voivat suorit-
taa käytännön harjoittelua asu-
mispalveluyksikössä ja opiston 
lyhytkursseilla. Asumispalveluyk-
sikön asukkaat voivat osallistua 
ohjaajiensa kanssa opiston ta-
pahtumiin.

Käynnistettiin Vastuunkantajat –
kehittämishanke, jonka tavoittee-
na on �. Kehittää kansanopiston 
toimintatapoja ja erityistä tukea, 
joilla tuetaan syrjäytymisvaarassa 
olevien nuorten vastuunottamis-
ta omasta elämästä ja yhteisön 
toiminnasta. 2. Kehittää sisäop-
pilaitoksen työkasvatusta ja elä-
mäntaidon opintokokonaisuutta 
vastuunkantamisen ja toiminnal-
lisen oppimisen näkökulmasta. 
3. Vahvistaa yhteisöllisyyttä, var-
haista puuttumista ja moniamma-
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rusoppijaksolla että lyhytkursseihin 
liittyen. Vuoden 2006 arvioinnin koh-
teena oli elämänhallinnan tukemi-
nen sisäoppilaitoksessa. Toteutetun 
elämänhallintatutkimuksen mukaan 
”nuorten kokemus opiston merkityk-
sestä elämänhallintaansa on varsin 
myönteinen. Miesopiskelijat kokivat 
saaneensa runsaasti tukea itsenäi-
syyteen ja vastuullisuuteen oppimi-
sessa sekä ihmissuhteiden hoitami-
sessa. Opistovuoden aikana myös 
hyvien arvojen, oman kodin, terveiden 
elämäntapojen sekä omakohtaisen 
uskonelämän merkitys on korostunut. 
Tulevaisuus näyttää monen nuoren 
mielestä valoisalta. Reisjärven opis-
ton elämänhallinnan tukimuodoista 
kehittämistä kaipaisi terveydenhuol-
toon liittyvien valmiuksien sekä vas-
tuun kantamisen opettaminen.” Tutki-
muksen osoittamiin kehittämistarpei-
siin vastattiin terveystiedon opetuk-
sen lisäämisellä ja Vastuunkantajat 
–kehittämishankkeen kautta. Tutki-
mustuloksia työstettiin henkilöstöpa-
lavereissa. Itsearviointi toimi opiston 
kehittämisen työkaluna. 

YHTEISTYÖTAHOT:

Yhteistyötä syvennettiin ja monipuo-
listettiin tarpeiden ja tilanteiden mu-
kaan. 

•	 Taustayhteisö: Suomen 
Rauhanyhdistysten Kesku-
syhdistyksen kansanopisto-
toimikunta kokoontui kaksi 
kertaa. Opistotyön avustajat 
kokoontuivat kerran Ranuan 
opistolla. Sisaropistojen reh-
torit pitivät yhteyttä säännöl-
lisesti. Henkilöstön yhteiset 

tillista yhteistyötä syrjäytymisen 
ja koulupudokkuuden ennalta-
ehkäisemissä. �. Edistää kansa-
laisvaikuttamista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta sisäoppilai-
toksen toiminnassa. 5. Kohottaa 
nuorten itsetuntoa onnistumisen 
kokemusten kautta. 6. Aktivoida 
koulupudokkaita jatko-opintoihin. 
Kehittämishanke jatkuu vuoden 
2007 loppuun saakka. 

•	 Yleissivistävät opinnot

Avoimen yliopiston opintoja jär-
jestettiin yhdessä Suomenselän 
kansalaisopiston kanssa Oulun, 
Jyväskylän ja Turun yliopistojen 
kautta. Tietotekniikan opetus oli 
tarjolla kaikille opiston opiskelijoil-
le. Tietokoneen @-kortin suoritti 
perusoppijakson �3 ja A-kortin 30 
opiskelijaa. Jatkettiin tietoteknii-
kan Noste-koulutuksen järjestä-
mistä kotiäideille. Tarjottiin työnte-
kijöille mahdollisuus suorittaa tie-
tokoneen A-kortti Noste-ryhmän 
mukana. Otettiin käyttöön Moodle 
–oppimisympäristö.

ITSEARVIOINTI:

Vuoden 2006 aikana toteutettiin lain 
edellyttämää itsearviointia sekä pe-
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koulutus- ja virkistyspäivät 
pidettiin Reisjärven opistolla. 
Rauhanyhdistysten johtokun-
tiin ja opistoyhdyshenkilöihin 
oltiin yhteydessä kirjeitse. 
Opistoyhdyshenkilöt kokoon-
tuivat kurssille opistolle.

•	 Kansanopistot: Rehtori osal-
listui Suomen kansanopisto-
yhdistyksen rehtoripäiville ja 
Pohjois-Suomen kansanopis-
tojen rehtoreiden kokoontu-
misiin. Koulutus- ja talous-
päällikkö osallistui Suomen 
kansanopistoyhdistyksen ta-
louspäiville. Osallistuttiin Poh-
jois-Suomen kansanopistojen 
yhteisen kotisivun toteuttami-
seen ja yhteiseen markkinoin-
tiin.

•	 Avoimen yliopiston koulu-
tustarjonta toteutettiin yhteis-
työssä Suomenselän kansa-
laisopiston kanssa: erityis-
pedagogiikan perusopinnot 
Jyväskylän yliopiston Chyde-
nius-instituutista, Finnish stu-
dies –opinnot Oulun yliopis-
tosta, kasvatustieteen perus-
opinnot Turun yliopistosta.

•	 Jokilaaksojen Noste –han-
ke: Kalajokilaakson koulutus-
kuntayhtymä, Raudaskylän 
kristillinen opisto, Kalajoen 
kristillinen opisto: toteutettiin 
tietotekniikan Noste-koulutus-
ta kotiäideille.

•	 Osuma-hanke: Oulun eteläi-
sen ammatillista lisäkoulutus-
ta järjestävät oppilaitokset: 
oltiin mukana markkinoinnin 
ja alueellisen yhteistyön kehit-
tämisessä.

•	 Oulun lääninhallitus: viran-

omaisyhteydet rakennus-
hankkeen ja ammatillisen 
lisäkoulutuksen anomisen yh-
teydessä. Oulun lääninhallitus 
puolsi opiston hakemusta.

•	 Reisjärven kunta: viran-
omaisyhteydet maakunnallis-
ten opistoseurojen ja raken-
nushankkeen yhteydessä

•	 Reisjärven seurakunta: ju-
malanpalveluselämän toteut-
taminen. Opistolaiset osallis-
tuivat itsenäisyyspäivän, lop-
piaispäivien ja hiljaisen viikon 
keskiviikon jumalanpalvelus-
ten toteuttamiseen. Rehtori 
toimi kirkkoherran sijaisena. 

•	 Hylkirannan kylätoimikun-
ta: vuokrattiin maita opiston 
naapureilta maakunnallisiin 
opistoseuroihin.

  

2. HALLINTO

2.1. Kansanopistoyhdistys

Reisjärven Kristillinen Kansanopis-
toyhdistys ry piti toimivuoden aikana 
vuosi-kokouksen 30.3.2006. Yhdis-
tyksen jäsenmäärä oli vuoden vaih-
teessa �30 ainais- ja 2780 vuosijä-
sentä, yhteensä 29�0 jäsentä. Lau-
summe kiitoksen kaikille yhdistyksen 
vanhoille ja uusille jäsenille. 
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2.2. Johtokunta

Yhdistyksen johtokuntaan ovat kuu-
luneet vuonna 2006 varsinaisina jä-
seninä
•	 kirkkoherra, rovasti TM Teuvo 

Aho, puheenjohtaja, Haapavesi
•	 rehtori, KM Matti Taskila, varapu-

heenjohtaja, Kannus
•	 aluepäällikkö Seppo Haaponiemi, 

Sievi
•	 rakennusinsinööri Matti Jokitalo, 

Kiuruvesi
•	 erityisopettaja Anneli Kalliokoski, 

Nivala
•	 tarkastaja Voitto Kalliokoski, Kok-

kola
•	 kansanedustaja, erityisopettaja 

Inkeri Kerola, Raahe
•	 kehitysjohtaja Antti Lauhikari, Yli-

vieska
•	 maanviljelijä, SRK:n puheenjoh-

taja Matti Lääkkö, Oulunsalo
•	 rakennustarkastaja Alpo Manni-

nen, Haapajärvi
•	 luokanopettaja, KM Arto Paavola, 

Reisjärvi
•	 psykologi Pirkko Peltokorpi, Kuo-

pio
•	 kirkkoherra, rovasti, EO Erkki Piri, 

Piippola
•	 toimitusjohtaja, HTM Arvo Pyykö-

lä, Kalajoki
•	 ekonomi, hallituksen puheenjoh-

taja Oiva Savela, Oulu

 ja varajäseninä
•	 professori, KT Juha Hakala, Kok-

kola
•	 rehtori, FM Markku Huhtala, To-

holampi 
•	 toimitusjohtaja Erkki Hyväri, Raa-

he
•	 talousjohtaja Jouko Limma, Py-

häntä
•	 yliopettaja, FT Säde-Pirkko Nissi-

lä, Oulu
•	 lehtori, TM Katri Rentola, Alajärvi

Johtokunnan kokouksissa esittelijänä 
ja sihteerinä toimi rehtori Mikko Kin-
nunen ja teknisenä sihteerinä vara-
rehtori Susanna Pöyhtäri. Johtokun-
nan kokouksiin osallistuivat lisäksi 
koulutus- ja talouspäällikkö Pentti 
Törmänen ja henkilökunnan edusta-
jana teknisten aineiden opettaja Esko 
Oksa. Johtokunta kokoontui vuoden 
aikana 6 kertaa ja käsitteli 7� pöytä-
kirjaan merkittyä asiaa.
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2.3. Johtoryhmä

Johtoryhmään ovat kuuluneet
•	 rehtori Mikko Kinnunen, puheen-

johtaja
•	 apulaisrehtori Sirkka-Liisa Ahl-

grén
•	 johtokunnan puheenjohtaja Teuvo 

Aho
•	 vararehtori Susanna Pöyhtäri 
•	 johtokunnan varapuheenjohtaja 

Matti Taskila 
•	 koulutus- ja talouspäällikkö Pentti 

Törmänen, sihteeri
  
Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 
kuusi kertaa. Johtoryhmä toimi opis-
ton kehittämistyöryhmänä ja avusti 
rehtoria johtokunnassa käsiteltävien 
asioiden valmistelussa.

Yhdistyksen tilejä hoiti toimistonhoi-
taja Inkeri Paukkeri ja käteiskassaa 
toimistovirkailija Eveliina Immonen. 

Taloudenhoitajana toimi koulutus- ja 
talouspäällikkö Pentti Törmänen. Ti-
lintarkastajina olivat HTM Risto Ran-
ta-Korpi ja talousjohtaja Jaakko Tah-
kola sekä varatilintarkastajina HTM 
Paavo Tahkola ja toimitusjohtaja 
Heikki Honkanen.

3. HENKILÖSTÖ

3.1. Opetushenkilöstö

Kokonaistyöajassa toimivia opettajia 
olivat 
•	 TM, EO Mikko Kinnunen, rehtori
•	 HuK Sirkka-Liisa Ahlgrén, apu-

laisrehtori ja kielten opettaja
•	 KM Paula Heikkilä, sosiaali- ja ter-

veysalan opettaja 3�.7. saakka
•	 KM Jorma Kauppila, yhteiskun-

nallisten aineiden opettaja 
•	 KM, EO Irma Kinnunen, erityis-

opettaja  
•	 FM Outi Miettunen, äidinkielen 

opettaja

Kuva: Studio Saraste
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 •	 Tietokonetekniikan insinöö-
ri (amk), ammattiopettaja Esko 
Oksa, teknisten aineiden opettaja 

•	 KM Minna Paalavuo, kotitalouden 
opettaja (äitiys- ja vanhempainva-
paalla 30.6. saakka)

•	 B.S. Maaret Petäistö, englannin 
kielen ja liikunnan opettaja 3�.7. 
saakka 

•	 KM Susanna Pöyhtäri, vararehto-
ri ja kasvatusaineiden opettaja  

•	 KM Minna Tölli, sosiaali- ja terve-
ysalan opettaja �.8. lähtien

•	 B.Ed. Natasha Warwaruk, eng-
lannin, matematiikan ja liikunnan 
opettaja �.8. lähtien 

Päätoimisina tuntiopettajina perusop-
pijaksolla toimivat
•	 FM Kaija Niskanen, matematiikka 

ja tietotekniikka (hoitovapaalla)
•	 Artenomi Tarja Pärn, tekstiilityö 

(kevät)

Sivutoimisina tuntiopettajina perus-
oppijaksolla toimivat
•	 Koristepuuseppä Anssi Harmaa-

la, puutyö
•	 MMM, opinto-ohjaaja Heli Hägg-

man, opinto-ohjaus (syksy)
•	 KM, EO Jussi Kainulainen, erityis-

pedagogiikan tutor (syksy)
•	 Yo Marianne Kauppinen, hevos-

tenhoito (syksy)
•	 Luokanopettaja, opinto-ohjaaja 

Anneli Kerminen, opinto-ohjaus 
(kevät) 

•	 TK Tapani Kirsilä, uskonto 
•	 Riikka-Maria Kokkoniemi, hevos-

tenhoito (kevät)
•	 Sairaanhoitaja Sari Liejumäki, en-

siapu  
•	 Artenomi Tarja Pärn, tekstiilityö 

(syksy)
•	 LuK Pentti Törmänen, matema-

tiikka 
•	 Kasv. yo Sirkka-Liisa Törmänen, 

posliininmaalaus 

Tilapäisinä luennoitsijoina ja tunti-
opettajina perusoppijaksolla ja lyhyt-
kursseilla toimi yhteensä �20 eri hen-
kilöä.  

3.2. Tukipalveluhenkilöstö

•	 Laitosemäntä Eeva Ahokas, 
emäntä

•	 Merkonomi Eveliina Immonen, 
toimistovirkailija 

•	 Lähihoitaja Tytti Karttunen, ku-
raattori 3�.7. saakka

•	 KM Helinä Kinnunen, kuraattori 
�.8. lähtien

•	 Suurtalouskokki Elina Kiviniemi, 
keittäjä 23.5. saakka (virkavapaa-
na) 

•	 Koneistaja Iikka Kiviniemi, kiin-
teistönhoitaja 
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•	 Suurtalouskokki Tuomas Kopsa, 
keittäjä 

•	 Toimitilahuoltaja Marjo Kytökan-
gas, siivooja

•	 Kokki Pirkko Kälkäjä, keittäjä
•	 Merkonomi Ritva Lahtinen, osa-

aikainen toimistonhoitaja �.6. läh-
tien

•	 Kokki, koulunkäyntiavustaja Pirk-
ko Leppänen, kehitysvammais-
huoltaja

•	 Merkonomi Inkeri Paukkeri, toi-
mistonhoitaja, osa-aikaisena �.9. 
lähtien

•	 Laitoshuoltaja Sirkka-Liisa Soran-
ta-Hytönen, palveluohjaaja 

•	 LuK Pentti Törmänen, koulutus- 
ja talouspäällikkö   

•	 Kasv. yo Sirkka-Liisa Törmänen, 
kurssisihteeri-kirjastonhoitaja

•	 Suurtalouskokki Mari Änäkkälä, 
keittäjä 23.5. lähtien

Tilapäiset työntekijät ja sijaiset:
•	 Artesaari Leea Arvola, tekstiili-

työn tuntiopettajan sijainen �0.�. 
– 7.2.

•	 Sosionomi (amk) Sylvi Kamu-
la, opiskelijan henkilökohtainen 
avustaja �3.5. saakka Kestilän 
kunnan toimesta    

•	 Irja Korva, työelämävalmennuk-
sessa 2�.6. saakka ja osa-aikai-

nen kehitysvammaisten avustaja 
�0.8. – ��.�2.

•	 Yo Maija Körkkö, opiskelijan hen-
kilökohtainen avustaja �5.8. lähti-
en Ii:n kunnan toimesta

•	 LuK Tuula Leipälä, matematiikan 
ja tietotekniikan päätoimisen tun-
tiopettajan sijainen 2�.8. lähtien

•	 FM Aaro Linnanmäki, matematii-
kan ja tietotekniikan päätoimisen 
tuntiopettajan sijainen 27.�. saak-
ka

•	 Kasv.yo Elisa Manninen, koti-
talouden opettajan sijainen �. 
– 27.�.2006

•	 Kotitalouden opettaja Minna Nau-
ha, kotitalouden opettajan sijai-
nen 30.6. saakka (äitiys- ja van-
hempainvapaalla �9.�. lähtien)

•	 Sirkka Niskakoski, siivoojan sijai-
nen 3.�. – �2.5.

•	 Lähihoitaja, vanginvartija Paulii-
na Riihiaho, koulunkäyntiavustaja 
30.�. saakka

•	 Yo Veli-Pekka Tuomela, internaat-
tituutori ��.8. lähtien

•	 Suurtalouskokki Mari Änäkkälä, 
keittäjän sijainen 22.5. saakka

3.3. Henkilöstön kehittäminen ja 
työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstökoulutuksen tavoitteena oli 
tiimityön tehostaminen, henkilökohtai-
sen osaamisen lisääminen, elinikäi-
nen oppiminen sekä koko työyhteisön 
ja ilmapiirin kehittäminen. Työkykyä 
ylläpitävän toiminnan tavoitteena oli 
edistää henkilöstön työssä jaksa-
mista ja rohkaista kunnon kohotta-
miseen. Opiston kehittämissuunni-
telmaan sisältyi henkilöstön itsensä 
kehittämiseen liittyvä suunnitelma, 
jota toteutettiin mahdollisuuksien mu-
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kaan. Työntekijöitä kannustettiin osal-
listumaan alansa koulutukseen. 

Henkilöstöpalaveri pidettiin joka toi-
nen viikko. Kasvatus- ja erityiskas-
vatustiimi kokoontuivat pääsääntöi-
sesti kerran viikossa, muut tiimit tar-
peen mukaan. Henkilöstö osallistui 
elokuussa kahden päivän mittaisille 
Jämsän, Ranuan ja Reisjärven kan-
sanopistojen henkilöstön yhteisille 
koulutuspäiville opistollamme. Opis-
ton yhteisötyönohjausta toteutettiin 
vuoden aikana kaksi kertaa. Yhteisö-
työnohjauksen yhteydessä henkilös-
töllä oli mahdollisuus henkilökohtai-
seen työnohjauskeskusteluun. Koko 
henkilöstöllä oli mahdollisuus osallis-
tua kahden päivän kylpyläviikonlop-
puun joulukuussa.

Opiston uima-allas on ollut vapaasti 
työntekijöiden käytössä. Keskiviikkoi-
sin henkilöstölle on ollut tarjolla ohjat-
tua allasliikuntaa ja kuntoilua. Kelan 
toteuttamille kuntoremonttikursseil-
le osallistui kuudes ryhmä opiston 

työntekijöitä. Vuoden 2006 loppuun 
mennessä kuntoremonttikursseille on 
osallistunut 26 työntekijää. Opiston 
vakituiset työntekijät kävivät vuorol-
laan lakisääteisessä työterveystar-
kastuksessa.

4. TOIMINTA

4.1. Perusoppijakso
  

Reisjärven kristillisen opiston perus-
oppijakson tavoitteena oli
•	 laajentaa yleissivistystä ja yhteis-

kunnallista tietämystä
•	 rohkaista elinikäiseen oppimi-

seen
•	 kasvattaa isänmaallisuuteen ja 

kansainvälisyyteen
•	 syventää elämänhallintaa
•	 ohjata kristillisten elämänarvojen 

sisäistämiseen
•	 ohjata kodin ja perheen arvosta-

miseen sekä ihmissuhteiden hoi-
tamiseen
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4.2. Avoin yliopisto-opetus

Avointa yliopisto-opetusta järjestettiin 
seuraavasti: kasvatustieteen perus-
opinnot (25 op) ja erityispedagogii-
kan perusopinnot (25 op). Kasvatus-
tieteessä tutor-ohjaajana toimi KM 
Marja Lehtonen, erityispedagogiikas-
sa keväällä KM, EO Irma Kinnunen 
ja syksyllä KM, EO Jussi Kainulai-
nen. Ulkomaalaiset opiskelijat osal-
listuivat suomen kielen ja historian 
Finnish Studies -opetukseen. Opet-
tajina toimivat FM Outi Miettunen ja 
HuK Sirkka-Liisa Ahlgrén. Avoimen 
yliopiston opetus järjestettiin Jyväs-
kylän, Oulun ja Turun yliopistojen 
kautta.

4.3. Kurssitoiminta

Kurssiopetus oli tärkeä osa opiston 
yleissivistävää opetustarjontaa, jon-
ka kautta kurssilaisilla oli mahdolli-
suus toteuttaa elinikäisen oppimisen 
ajatusta käytännössä. Lyhytkursseja 
järjestettiin vuoden aikana 66 (tavoi-
te 58). Opiskelijaviikkoihin oikeuttavia 
kurssilaisia oli kaikkiaan 2292 (ta-
voite 2�00). Lyhytkurssitoiminnasta 
kertyi opiskelijaviikkoja ��8� (tavoite 
�550). Lyhytkurssien opiskelijaviikot 
olivat 33 % perustyökauden opiske-
lijaviikoista. Koska perustyökauden 
opiskelijamäärä oli yli �20 opiskelijaa, 

•	 kehittää käden taitoja
•	 kouluttaa omatoimisuuteen, työn 

tekemiseen ja yrittäjyyteen
•	 rohkaista luonnon, kotiseudun, 

perinteiden ja elinympäristön kun-
nioittamiseen

•	 tukea itsetuntoa, persoonallista 
kasvua ja sosiaalistumista

•	 edistää jatko-opintoja ja ammatin-
valintaa

•	 ohjata vammaisuuden hyväksy-
miseen

•	 edistää monenlaisuuden kunnioit-
tamista.

Tähän mennessä opistostamme on 
saanut todistuksen 5032 opiskelijaa. 
Perusoppijakso 2005 - 2006 oli opis-
ton 5�. ja perusoppijakso 2006 - 2007 
on opiston 52. työvuosi. Vuoden 2006 
aikana perusoppijaksolta kertyi yh-
teensä ��67 opiskelijaviikkoa.

Perusoppijaksolla 2005 - 2006 opis-
keli viidellä linjalla yhteensä �22 opis-
kelijaa:
•	 kasvatusalan linja (�� opiskeli-

jaa)
•	 kieliopintojen linja (28)
•	 käytännön työn linja (3� + mukau-

tettujen opintojen ryhmä ��)
•	 luonto- ja erälinja (�3)
•	 sosiaali- ja terveysalan linja (25). 

Perusoppijaksolla 2006 - 2007 opis-
keli kuudella linjalla yhteensä �20 
opiskelijaa:
•	 erityislinja (�0 opiskelijaa)
•	 kasvatusalan linja (�9)
•	 kieliopintojen linja (�9)
•	 käytännön työn linja (32)
•	 luonto- ja erälinja (�5)
•	 sosiaali- ja terveysalan linja (25).
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Lyhytkurssien kehittämiskurssi  
 �  ��
Opistoyhdyshenkilöiden kurssi  
 �  �9
Päiväkerhon opettajien kurssi   
 2  52
Raamatun kertomusten kurssi  
 2  3�
Radiotyön kurssi    
 �  �6
Suurten tilaisuuksien järjestämis-
kurssi �  �2
Tiedottajakurssi    
 �  75
  yht. 3�6

4.3.2. Yleissivistävät opinnot 
(aineopinnot)

kurssitoiminnalle asetettuja tavoitteita 
ei täysimääräisesti toteutettu. Opisto 
järjesti vuoden 2006 aikana järjestö-
toiminnan, aineopintojen, ammatti-
sivistyksen, luovan toiminnan sekä 
kasvatukseen ja elämäntapaan liitty-
viä lyhytkursseja.   

4.3.1. Järjestötoiminta

Järjestötoiminnan kurssien tavoit-
teena oli tukea rauhanyhdistyksissä 
tehtävää lapsi- ja nuorisotyötä kou-
luttamalla eri työmuodoissa mukana 
olevia opettajia, ohjaajia ja toimihen-
kilöitä. Tavoitteena oli antaa uusia 
valmiuksia, taitoja ja voimia tehdä 
arvokasta työtä lasten ja nuorten 
parissa.
Vuonna 2006 toteutuneet kurssit:

Järjestyksenvalvojien peruskurssi  
 2  �2 kurssilaista
Järjestötoiminnan kurssi   
 �  58

Aineopintojen tavoitteena oli antaa 
valmiuksia ja syventää perustie-
toa alan opinnoissa sekä rohkaista 
käyttämään ja soveltamaan opittuja 
tietoja ja taitoja elämässä.  

Vuonna 2006 toteutuneet kurssit:

Englannin kielen kurssi   
 6 kurssia �27 kurssilais  
   ta
Erityispedagogiikan kurssi 
 2  �5
Finnish Studies –historian kurssi  
 �  9
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Hevostenhoidon kurssi   
 �  �3
Kansankorkeakoulukurssi   
 2  2�
Kristinuskon peruskurssi   
 6  3�3
Metsästäjäkurssi    
 �  9
Opettajaksi opiskelevien kurssi  
 �  20
Ruotsin kielen kurssi    
 �  6   
  yht. 533 

4.3.3. Luova toiminta   
     
Luovan toiminnan kurssien tavoittee-
na oli tarjota mahdollisuus persoo-
nallisen itseilmaisun kehittämiseen ja 
käden taitojen toteuttamiseen.

Vuonna 2006 toteutuneet kurssit:

Elämänkertakirjoittamisen kurssi  
 � kurssi �0 kurssilais  
   ta
Kuorokurssi   
 5  �35
Musiikin ja luovan toiminnan kurssi  
 �  22 
Posliininmaalauskurssi   
 �  �87
  yht. 35�

4.3.4. Ammattisivistys

Ammattisivistykseen liittyvien kurs-
sien tavoitteena on ollut se, että 
kurssilainen oppii moraalisesti hy-
väksyttäviä toimintatapoja, jakamaan 
kuormia lähimmäistensä kanssa, 
työyhteisö- ja viestintätaitoja, ihmis-
suhdekysymysten ja lähimmäisten 

huomioonottamista sekä tarkastele-
maan yrittäjyyttä kansainvälisessä 
toimintaympäristössä.

Vuonna 2006 toteutuneet kurssit:

Kurssi maanviljelijöille ja maaseutu-
yrittäjille 
 � kurssi 92 kurssilais  
   ta 
Kurssi yrittäjille ja yritysten vastuu-
henkilöille 
 �  �52
Työyhteisökurssi    
 2   69   
  yht. 3�3

4.3.5.  Kasvatus - elämäntapa

Kasvatus- ja elämäntapakurssien 
tavoitteena oli auttaa kurssilaista 
löytämään omat vahvuudet ja oppia 
hyödyntämään niitä omassa elämäs-
sä.

Vuonna 2006 toteutuneet kurssit:

Adoptioperheiden kurssi   
 � kurssi 28 kurssilaista
Aviopuolisoiden kurssi   
 2  7�
Elämäntaidon kurssi    
 5  �3�
Iloa liikunnasta –kurssi   
 �  �8
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Kansanopistokurssi    
 3  2�5 
Miesten kurssi   
 �  �5
Mukautettujen opintojen ryhmän 
valintakurssi 
 �  �7
Terveys- ja liikuntakurssi   
 �  6�
Vaelluskurssi   
 �  77
Varttuneen väen kurssi   
 2  77   
  yht. 7�6

4.3.6. Lyhytkurssien kehittämistoi-
menpiteet

Vuosittain erityisen kehittämisen koh-
teeksi valitaan vähintään kaksi kurs-
sia, joiden kehittämiseen kiinnitetään 
erityistä huomiota. Kehittämisessä 
hyödynnetään monialaisia työryhmiä. 
Vuonna 2006 kehittämisen kohteina 
olivat raamattutiedon kurssi, työ-
yhteisökurssi ja äitien terveys- ja 
liikuntakurssi.

5. OPISTON MUU TOIMINTA
 

Alavieskan, Haikaran, Kalajoen, Kor-
pirannan, Mehtäkylän, Merijärven, 
Nivalan, Oulaisten, Raution, Ylivies-
kan ja Ypyän rauhanyhdistykset. 
Loppiaispäivät olivat 5. - 6.�.2006. 
Perusoppijakson aikana opistolla 
pidettiin seuroja keskiviikkona ja 
keskimäärin joka toisena lauantaina 
ja sunnuntaina. Seurat on järjestetty 
yhteistyössä Reisjärven rauhanyh-
distyksen kanssa.

Maakunnalliset opistoseurat pidettiin 
��. – �6.7.2006. Seurojen tunnus oli 
”Herra siunatkoon sinua” (�.Moos. 
6:2�). Järjestelyvastuussa olivat 

Reisjärven opistolla järjestettiin pe-
rusoppijaksolla �2 ja lyhytkursseilla 8 
jumalanpalvelusta. Perusoppijakson 
opiskelijat osallistuivat tämän lisäksi 
jumalanpalveluksiin Reisjärven kir-
kossa. Perusoppijakson aikana jär-
jestettiin ��0 aamuhartautta. Lyhyt-
kurssien aikana järjestettiin yhteensä 
��0 aamu ja -iltahartautta.

6. INVESTOINNIT JA PERUSKOR-
JAUKSET 

Hallintotilat valmistuivat. Teknologia-
koulutustilojen ja keittiön laajennus- 
sekä opetuskeittiön peruskorjaus-
hankkeelle saatiin valtionapupäätös. 
Koska tarjouslaskentaa siirrettiin 
rakentajien pyynnöstä loppukesäl-
le, rakentamisen aloittaminen siirtyi 
lokakuulle. Päärakennuksen viemä-
riputkiston korjaus siirrettiin vuodelle 
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totyön merkittävästä taloudellisesta 
tukemisesta vuoden 2006 aikana.  

”Herra on minun paimeneni, ei minul-
ta mitään puutu.” (Psalmi 23).

2007 sivu-urakkana tehtäväksi pää-
rakennuksen saneeraustöiden yhte-
ydessä. Tuulikaappia ei rakennettu 
kustannussyistä, vaan ovi muurattiin 
umpeen ja paikalle laitettiin ikkuna. 
Suoritettiin tarpeelliset peruskorja-
ukset. Maa-alueita ei hankittu lisää, 
koska niitä ei tullut myyntiin.

7.  LOPPUSANAT

Olemme kokeneet opistotyössä 
taustayhteisön tuen ja Jumalan siu-
nauksen. Kristilliseltä arvopohjalta on 
mielekästä ja turvallista tehdä yleis-
sivistävää kansanopistotyötä elinikäi-
sen oppimisen periaatetta toteuttaen. 
Kiitämme taustayhteisöä, työnteki-
jöitä, yhteistyökumppaneita, opiske-
lijoita ja kurssilaisia yhteistyöstä ja 
tuesta. Kiitämme valtiovaltaa opis-

Reisjärvellä �6.3.2007

Reisjärven Kristillinen Kansanopisto-
yhdistys ry:n johtokunta

Teuvo Aho, puheenjohtaja
 
Mikko Kinnunen, rehtori
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Reisjärven kr. kansanopistoyhdistys ry       

TULOSLASKELMA  1.1. - 31.12.2006      
 
VARSINAINEN TOIMINTA           �.�.-3�.�2.2006   �.�.-3�.�2.2005 
     
TUOTOT    
Koulutustoiminnan tuotot      
 Opintomaksut    2�7 ���,00    
 Koulutustoiminnan muut tuotot    33 0��,90 250 125,90 253 �56,52 
Yleisavustukset      
 Valtionosuus     873 707,00 77� 028,00 
Muut tuotot      
 Majoitus    �02 �2�,00    
 Ruokala- ja kioskitoiminta  ��9 359,�9    
 Vuokratuotot     2� 5�6,0�    
 Muut tuotot          720,05 277 016,28 296 �70,38
Varsinaisen toiminnan tuotot yht.            � �00 8�9,�8     1 320 654,90
       
KULUT       
Henkilöstökulut      
 Palkat ja palkkiot   -800 237,2�    
 Henkilösivukulut   -�75 ��5,03       -975 382,27      -957 ��7,62 
Poistot        -7� 500,�7  -7� 78�,83 
Muut kulut      
 Henkilökulut     -�6 5�2,83    
 Koulutuskulut   -��7 063,56    
 Kiinteistökulut   -2�5 852,33    
 Vuokrat      -�0 990,76    
 Kalusto      -�0 699,85    
 Toimistokulut     -20 8��,�2    
 Hallinto ja markkinointi    -2� 95�,8�    
 Ruokala- ja kioskitoiminta  -��3 6�6,�5    
 Muut kulut       -� 670,07 -565 231,51     	 570 932,33 

Varsinaisen toiminnan kulut yht.                    -1 615 113,95    -1 603 161,78 
Varsinainen toiminta yht.                -2�� 26�,77      -282 506,88 
MUU TOIMINTA       
 Varainhankinta     26� 202,95 3�2 6�9,2�
 Hankkeet           -300,05   �0 259,22 
 Sijoitus- ja rahoitustoiminta     -38 87�,95  -�� �87,93
 
 Tilikauden ylijäämä      10 763,18 €   26 2�3,65 € 
                ==========  	
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TASE   31.12.2006        
        
VASTAAVAA        
Pysyvät vastaavat        
 Aineettomat hyödykkeet      �2 �30,00 
 Aineelliset hyödykkeet       
  Maa-alueet          32 7�6,�8    
  Liittymismaksut          38 5�9,5�    
  Rakennukset ja rakennelmat    3 �27 332,98    
  Kalusto          �0� 683,00   
  Muut aineelliset hyödykkeet           7 735,00         3 908 046,97 
 Käyttöomaisuus ja muut pitkäaik. sijoitukset yht.          3 920 �76,97 
  
Vaihtuvat vastaavat        
 Vaihto-omaisuus          �3 �52,00   
 Lyhytaikaiset saamiset          93 2�7,73   
 Rahat ja pankkisaamiset         58 805,69            165 475,42
 Vastaavaa yhteensä              4 085 652,39 € 
            ============
        
VASTATTAVAA        
Oma pääoma        
 Omakatteiset rahastot      �5 ��6,93
 Pääomatili      2 �68 �07,3�   
 Tilikauden yli/alijäämä          �0 763,�8         2 478 870,52
Oma pääoma yht.              2 52� 287,�5 
  
Vieras pääoma        
 Pitkäaikainen      � 260 000,00   
 Lyhytaikainen         30� 36�,9�         1 561 364,94
Vastattavaa yhteensä              4 085 652,39 € 
            ============ 
  
        
Reisjärvellä �9.3.2007       
        
Teuvo Aho  Arvo Pyykölä  Pirkko Peltokorpi  
Matti Taskila  Antti Lauhikari  Alpo Manninen   
Seppo Haaponiemi Säde-Pirkko Nissilä Jouko Limma    
Erkki Hyväri  Matti Jokitalo  Juha Hakala   
Voitto Kalliokoski Anneli Kalliokoski Markku Huhtala    
Matti Lääkkö      
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OPPIMINEN  PERUSTYÖ-
KAUDELLA  
2006 - 2007
        
Kaikille yhteiset valinnaiset opin-
not 

English discussion  2 ov 
ensiavun perus- ja jatkok.  � ov  
erätaito   �,5 ov 
hopeatyöt   2 ov 
kotitalous, juhlakurssi  �,5 ov 
kuntoilu   � ov 
kuoro    2 ov 
lentopallo   � ov 
luova toiminta   �,5 ov 
mieskuoro   � ov 
pianonsoitto/urkujensoitto 0,5 ov 
pikkukuoro   � ov 
posliininmaalaus  2 ov  
puukontekokurssi  �,5 ov
puutyö    �,5-3   
    ov
radiotyö   2-3 ov
soitinryhmä   � ov
sähly    �-3 ov
tekstiilityö   3 ov
tietokonetekniikka  3 ov
toimittajakurssi  2 ov
vesijumppa   � ov
yrittäjyyskoulutus  3 ov

Opiston yhteinen toiminta

Opiston perustyökausi jakaantui nel-
jään jaksoon, joista kolmesta annet-
tiin opiskelijoille jaksopalaute, johon 
liittyi itsearviointia. Osa oppiaineista 
toteutettiin kursseina, osa jakaantui 
tasaisesti koko vuodelle. 
Opiston opiskelijat ja opettajat ko-
koontuivat kerran viikossa rehtorin 
tai vararehtorin johtamalle opisto-

tunnille, jossa käsiteltiin sisäoppilai-
toksen yhteisiä ja elämänhallintaan 
liittyviä asioita, tiedotettiin tulevasta 
toiminnasta ja luotiin yhteishenkeä. 
Opistotunnille kutsuttiin eri alojen 
asiantuntijoita pitämään esitelmiä 
koko opiston väelle. Opistotunteja 
pidettiin myös maanantai-iltaisin, kun 
opiskelijat palasivat lomilta.  
Opistovuoden aikana järjestettiin �8 
teemapäivää, joiden aikana toiminta-
kalenterin mukaisesti perehdyttiin va-
littuun erityisteemaan. Tavoitteena oli 
luoda opiston yhteishenkeä, laajen-
taa yleissivistystä, oppia yhteistyön 
taitoja ja yhteiskunnassa toimimista 
ja oppia elämyksellisesti vierailijoi-
den ja yhteisten tapahtumien kautta. 
Opettajat toimivat vuorollaan teema-
päivien vastuuhenkilöinä.
Opistovuoden aikana järjestettiin yksi 
vanhempien päivä ja yksi kotiväen 
päivä. Tarkoituksena oli lujittaa opis-
ton ja kodin yhteistyötä. Kotiväen 
päivänä oli yhteinen tilaisuus, jossa 
pidettiin perheen ihmissuhteita käsit-
televä alustus ja keskustelu. Päivän 
aikana oli myös linjan tai ryhmän ko-
koontuminen, jossa käsiteltiin opis-
keluun liittyviä asioita.
Opistoon otettiin vastaan vierailija-
ryhmiä pääsääntöisesti toimintaka-
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lenteriin varattuina päivinä. Opiske-
lijat ja henkilöstö esittelivät opistoa 
ja järjestivät vuorollaan vierailijoille 
ohjelmaa. Vierailijapäivien tavoittee-
na oli tiedottaa opiston toiminnasta 
ja lujittaa taustayhteisön ja opiston 
suhdetta. Vierailijapäivän vastuuhen-
kilönä toimi päivystävä opettaja. 
Perjantai-iltaisin järjestettiin koko 
opiston väelle tarkoitettu opistoilta. 
Vastuuhenkilönä toimi kuraattori, 
joka valmisteli illan ohjelman yhteis-
työssä ohjelmalautakunnan ja eri 
linjojen kanssa.
Jokaisen opiskelijan tehtävänä on 
ollut edistää opiston järjestystä, 
siisteyttä ja opistossa viihtymistä. 
Opiskelija suorittaa vuorollaan siivo-
us- ja keittiövuorot, solusiivouksen, 
isännän tai emännän ja solistin eli 
solun vastuuhenkilön tehtävät. Op-
pilaskunta järjesti opistoneuvoston 
johdolla kaikille tarkoitettua ohjattua 
toimintaa. 

Syyslukukaudella käytiin vaeltamas-
sa Peuranpolulla ja retkellä Oulun 
syysseuroissa ja Iisalmen joululau-
luillassa. Kevätlukukaudella tehtiin 
pieni opintomatka Raaheen, Taival-
vaaralle ja Ranuan opistolle sekä 
opistoesittelymatka Kinnulaan ja 
Reisjärvelle. Esittelimme opistoa pie-
nellä joukolla myös Oulunsalossa ja 
Tyrnävällä sekä vanhempienilloissa 
Haapajärvellä, Nivalassa ja Sievissä. 
Toukokuussa tehtiin opetussuunnitel-
man mukainen opintomatka Viroon.
Perustyökauden aikana järjestettiin 
vuodenaikoihin ja kirkkovuoden ta-
pahtumiin liittyviä juhlia sekä esiin-
nyttiin kunnan itsenäisyyspäiväjuh-
lassa. Maanantai-perjantaiaamuisin 
oli kaikille tarkoitettu aamuhartaus, 
joiden järjestämiseen opiskelijat 
osaltaan osallistuivat. 
Seuroja järjestettiin keskiviikko- ja 
lauantai-iltaisin sekä sunnuntaisin 
päivä- tai iltaseurat yhteistyössä 
Reisjärven Rauhanyhdistyksen kans-
sa. Jumalanpalveluksia järjestettiin 
opistolla sekä osallistuttiin Reisjär-
ven seurakunnan jumalanpalveluk-
siin. Opiston kuorot esiintyivät juma-
lanpalveluksissa. 
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Oulun lääni    

Haapajärvi ��   
Haapavesi 5    
Ii �    
Kajaani 2    
Kalajoki 5    
Liminka �
Muhos �
Nivala �    
Oulunsalo 3    
Pattijoki �    
Pyhäjoki �    
Pyhäjärvi �    
Raahe �    
Rantsila 2    
Reisjärvi �    
Sievi 6
Siikajoki �
Tyrnävä 2    
Yli-Ii 5
Ylivieska �     
   
Länsi-Suomen lääni   

Alajärvi 5
Evijärvi �
Kannus �
Kinnula 3
Kivijärvi 2
Kokkola �
Korpilahti �
Kyyjärvi �
Kälviä 2
Perho 2
Pori �
Teuva �
Toholampi �
Uusikaarlepyy �
Vaasa �

Etelä-Suomen lääni

Espoo �
Jämsä �
Kerava �
Lohja �
Vantaa �

Itä-Suomen lääni

Iisalmi �
Leppävirta �
Liperi �
Nilsiä �
Outokumpu �
Sonkajärvi �
Varkaus �

Lapin lääni

Inari �
Simo �
Tornio 2

Ulkomaat

Kanada 2
Norja �
Ruotsi 5
USA 9

O P I S K E L I J A T   K O T I K U N N I T T A I N
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E R I T Y I S L I N J A

Ryhmässä opiskelevat 
kehitysvammaiset 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   �� ov
englanti   � ov
matematiikka   2 ov
musiikki   � ov
opinto-ohjaus   � ov
oppilaskunnan toiminta 0,5 ov
tietotekniikka   � ov
uskonto   � ov
äidinkieli   3 ov

Suuntautumisopinnot
kansalaistaito   3 ov
kotitalous   3 ov
liikunta    2 ov
luova toiminta   � ov
puutyö    �,5 ov
tekstiilityö   2 ov
ystäväkerho   2 ov
terveystieto   � ov
kodinhoito   

Kuva: Studio Saraste
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Opiskelijat

Berg Antti  Espoo
Elgbacka Antti  Evijärvi
Hellbom Sofia  Vaasa
Hirvelä Sandra Teuva
Kiviranta Miika * Jämsä
Körkkö Katariina  Ii
Määttä Saara  Oulu
Routti Raakel  Korpilahti
Tallgren Miikka Tornio
Vaaramo Juho  Oulu
Vihtari Taina  Nivala

*aloitti 2.�.2007
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K A S V A T U S A L A N  L I N J A

Kasvatusalan linja on tarkoitettu �8 vuotta täyttäneille suomalaisille ja 
ulkomaalaisille aikuisopiskelijoille, jotka valmentautuvat ammattikorkeakoulu- 
tai yliopisto-opintoihin. Opintojen tavoitteena on kehittää viestintätaitoja ja 
opiskelutekniikkaa sekä saada valmiuksia tutkimuksen tekemistä varten. 
Kasvatusalan linjalla on hyvä mahdollisuus suorittaa avoimen yliopiston 
opintoja ja verkkokursseja korkeakouluihin. 

Linjan yleissivistävät opinnot
elämäntaito  �� ov
opinto-ohjaus � ov
oppilaskunnan toiminta � ov
uskonto  � ov
viestintä  2 ov

Suuntautumisopinnot
avoimen yliopiston opinnot

erityispedagogiikka 
25 op
 kasvatustiede 25 op
 Finnish Studies �5 op
englanti  3-� ov
projektityö  �-� ov
seminaari  � ov
suomi ulkomaalaisille 3 ov
toimittajakurssi 2-5 ov

Kuva: Studio Saraste
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Opiskelijat  

Beishline Emerson Phoenix, USA 
Collette Ashlee Brainerd, USA 
Herrala Brent  Rockford, USA
Hillukka Brett  Rockford, USA
Joensuu Tara  Vantaa  
Jurmu Katie  Minneapolis,   
   USA 
Kallioranta Klaus Yli-Ii  
Kariniemi Brett Minneapolis,   
   USA 
Karjula Anna  * Raahe  
Kinnunen Matti Reisjärvi 
Kristo Johanna Tornio  
Leutonen Raisa Nilsiä  
Mujunen Katie  Tottenham,   
   Kanada 
Ranta Johanna  Kerava  
Rovala Mikael  Phoenix, USA 
Siljander Courtney Minneapolis,   
   USA  

Tölli Päivi **  Sievi
Warwaruk Varina Outlook,   
   Kanada 
Wuollet Ulla *** Minneapolis,   
   USA

*        aloitti 29.8.2006
**      aloitti �2.9.2006
***    lopetti �2.3.2007
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K I E L I O P I N T O J E N  L I N J A

Linjan tavoitteena on kehittää nuorten opiskeluvalmiuksia, valmentaa 
heitä jatko-opintoihin ja tukea oma-aloitteisuuteen. Linjalla voi suorittaa 
lukion kursseja vastaavia opintoja eri oppiaineissa.

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

Suuntautumisopinnot
englanti   2-6 ov
fysiikka   2 ov
matematiikka   2 ov
ruotsi    2 ov
projektityö   �-3 ov
psykologia   2 ov
seminaari   � ov
yhteiskuntatieto  2 ov

Kuva: Studio Saraste
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Opiskelijat

Autio Tuomas * Kåfjård, Norja
Hintsala Ville  Kalajoki
Hämäläinen Heidi Oulu
Isopahkala Helen Kalajoki
Jokitalo Hilkka  Sievi
Kamula Tuomas Haapajärvi
Kiviniemi Meimi ** Siikajoki
Koistinen Veera Kajaani
Korkeakangas Marika Sievi
Kreivi Janita  Sievi
Leppälä Heli *** Kajaani
Leppänen Linda **** Haapajärvi
Myllykoski Elina Pulkkila
Peltokorpi Vesa Sievi
Pentinpuro Heidi Haapavesi
Ruuskanen Laura Simo
Rönkkö Annika Iisalmi
Savola Salla-Riina  Haapajärvi
Tuomikoski Meri Oulunsalo
Vasalampi Katariina Kinnula

*         lopetti 2�.2.2007
**       aloitti 3�.�0.2007
***     lopetti ��.9.2006
****   aloitti 2.�.2007
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K Ä Y T Ä N N Ö N  T Y Ö N  L I N J A

Linjan tavoitteena on yleissivistävien opintojen lisäksi antaa valmiuksia 
ja perusteita käytännön ammattialoille, metalli-, puu-, sähkötekniikka- 
ja tekstiilialan sekä kotitalouden opintoihin. Linjalla voi myös korottaa 
peruskoulun arvosanoja matematiikassa, uskonnossa ja englannissa.

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

Suuntautumisopinnot
englanti   2 ov
kotitalous   3-6 ov
metallityö   6 ov
projektityö   �-3 ov
puutyö    3 ov
tekstiilityö   3 ov

Kuva: Studio Saraste
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Opiskelijat

Haapakoski Anna Pori  
Joensuu Jonna Alajärvi 
Kaisto Henry *  Haapajärvi 
Kivioja Tommi  Rantsila 
Lehtola Andreas Gagnef,   
   Ruotsi 
Leipälä Raimo  Haapajärvi 
Lindroos Miika  Oulunsalo 
Lohi Virpi  Yli-Ii  
Mattila Tero  Haapavesi 
Paananen Hanna Skinnsskatte-  
   berg, Ruotsi 
Paananen Melinda Gagnef,   
   Ruotsi 
Partanen Annika Yli-Ii  
Pelkonen Jouni Haapavesi 
Poikola Samu  Perho
Poutanen Marjo Kälviä  
Pulkkinen Johanna Haapajärvi 
Puurunen Anna Tyrnävä
Rasmussen Markus Yli-Ii
Sakko Henri  Ylivieska
Salonpää Mirjami Reisjärvi
Sikala Heli  Nivala
Simuna Sini  Liminka
Soronen Elia  Haapavesi
Syrjälä Tuomas Perho
Syrjäniemi Maiju Haapajärvi
Tervo Joni **  Liperi
Turja Anna-Julia Alajärvi
Turja Marja-Tuulia Alajärvi
Tölli Päivi  Sievi
Vähäjylkkä Tim Borlänge,   
   Ruotsi
Yli-Korpela Iida Kannus
Ylikotila Kaisu  Nivala

*    aloitti 29.8.2006
**  aloitti 2.�0.2006
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L U O N T O -  J A  E R Ä L I N J A

Opetuksen tavoite on luonnon tunteminen ja suojeleminen sekä luonnossa 
liikkuminen ja eränkäynti. Opetus antaa valmiuksia luonnon oikeaan 
hyväksikäyttöön kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti. Opiskelun 
tärkeimpinä välineinä ovat olleet lähialueelle patikoiden, hiihtäen ja meloen 
tehdyt retket. Keväällä vaellettiin hiihtäen Kautokeinosta Pallakselle.

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

Suuntautumisopinnot 
avoimen yliopiston opinnot
 erityispedagogiikka 25 op
 kasvatustiede  25 op
 Finnish Studies �5 op
erätaito   �0 ov
kotitalous   �,5 ov
luonto- ja ympäristötieto 2 ov
matematiikka   2 ov
projektityö   �-� ov
psykologia   2 ov
toimittajakurssi  2 ov
yhteiskuntatieto  2 ov

Kuva: Studio Saraste
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Opiskelijat

Heide Ville-Veikko Sonkajärvi 
Hiltula Vesa  Kälviä 
Hiltunen Jaana Lohja 
Honka Noora  Oulunsalo 
Kaisto Kaisu  Yli-Ii
Kamula Martti  Haapajärvi
Katainen Riku  Haapajärvi
Korva Jaakko * Reisjärvi
Kosunen Eerikki Leppävirta
Leppälä Risto  Sievi
Pentti Pekka  Kalajoki
Pyrrö Antti  Pyhäjärvi
Sakko Sanna  Ylivieska
Seppälä Henry Outokumpu
Wargh Henry  Kokkola
Vänttilä Tuomas Kalajoki

* aloitti 2.�.2007
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S O S I A A L I -  J A  T E R V E Y S A L A N  L I N J A

Opetuksen tavoitteena on laajentaa sosiaali- ja terveysalan yhteiskunnallista 
ja kansainvälistä tietämystä. Linja antaa valmiuksia sosiaali- ja 
terveysalan jatko-opintoihin ja opettaa toimimaan erilaisten ja eri-ikäisten 
ihmisten kanssa. Lisäksi linja kehittää itsearviointia ja harjaannuttaa 
kirjalliseen ja suulliseen esittämiseen. Linjalla on mahdollisuus suorittaa 
perhepäivähoitajan teoriaopinnot ja vanhustyön opintoja, sekä ensiavun 
perus- ja jatkokurssi. Opinnot painottuvat lapsityöhön sekä vammais- ja 
vanhustyöhön, opintoihin sisältyy myös työssä oppiminen. Linjan opiskelijat 
ovat tehneet yhteistyötä mukautettujen opintojen ryhmän opiskelijoiden 
kanssa.

Linjan yleissivistävät opinnot 
elämäntaito   �� ov 
englanti   �-2 ov 
matematiikka   � ov 
opinto-ohjaus   � ov       
oppilaskunnan toiminta 0,5 ov 
tietotekniikka   � ov       
uskonto   � ov         
äidinkieli   2 ov    
     

Suuntautumisopinnot
ensiavun perus- ja 
jatkokurssi   � ov
kotitalous   �,5 ov
lasten hoito ja huolenpito � ov
luova toiminta ja musiikki 2 ov
projektityö   �-� ov
työssä oppimisen jakso �-3 ov
vammaisten hoito ja 
huolenpito   2 ov
vanhusten hoito ja 
huolenpito   2 ov

Kuva: Studio Saraste
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Opiskelijat
 
Aho Vuokko  Uusikaarlepyy 
Hartikka Marianne Raahe  
Hautamäki Mirjami Alajärvi 
Hyytinen Oona Oulu  
Impola Eija  Pyhäjoki 
Jantunen Heli  Haapavesi 
Kamula Emmastiina Haapajärvi 
Kinnunen Paula Kinnula 
Leppänen Heljä Kivijärvi 
Meriläinen Tuula Nivala  
Natunen Riitta-Leena Varkaus 
Noponen Annika Kyyjärvi 
Paananen Kielo Kinnula  
Paavola Inka-Leena Reisjärvi 
Palola Marjukka Ylivieska 
Parkkila Jessica Bålsta, Ruotsi 
Pekkala Kirsi  Inari  
Peltokangas Mirva Alajärvi 

Pirnes Elli  Kivijärvi 
Rautakoski Maija Kalajoki 
Rissanen Anni  Muhos  
Sakaranaho Roosa * Tyrnävä 
Savela Heli  Haapajärvi 
Sivula John-Eerik Alajärvi 
Syri Nita  Toholampi 
Viljamaa Heidi  Ylivieska

* aloitti 3.�.2007
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P Ä I V Ä K I R J A

15.8. Perusoppijakson aloituspäi-
vä. Uusi lukuvuosi alkoi jumalanpal-
veluksella, jossa liturgina oli rehtori 
Mikko Kinnunen ja saarnan piti joh-
tokunnan varapuheenjohtaja Matti 
Taskila. Kahvin jälkeen vanhemmat 
lähtivät kotimatkalle. Opiskelijat 
puolestaan kokoontuivat auditori-
oon ensimmäiselle opistotunnille. 
Puhuimme opistokodin säännöistä. 
Iltapalan jälkeen tutustuimme toisiim-
me leikkien avulla. Ilta päättyi Eskon 
pitämään iltahartauteen.

16.8. Saimme tietoa keittiövuorois-
ta ja valinnaisista opinnoista, sekä 
opistoneuvoston ja lautakuntien 
tehtävistä. Tutustuimme myös luku-
järjestykseen. Iltapäivä kului rehtorin, 
kuraattorin ja linjanohjaajien haas-
tatteluissa. Kuraattori järjesti illalla 
yhteistä ohjelmaa. 

17.-18.8. oli koko opistoväki yhtei-
sellä vaelluksella Peuranpolulla. 
”Opiston ensimmäisenä torstaina se-
kalaisesti varustautunut joukko nousi 
opiston pihalta kahteen linja-autoon, 
jotka lähtivät ajamaan Perhon suun-
taan, kohti Peuranpolkua. Autot 
olivat täynnä leppoisaa tuulihousupo-
rukkaa. Kukaan ei ollut uskaltautunut 
laittamaan jalkaansa korkokenkiä. 
Jorman kauhutarinat nyrjähtäneistä 
nilkoista varmaan tehosivat! Ensim-
mäisenä päivänä vaelsimme noin 
�2 kilometriä. Pysähdyimme välillä 
lepuuttamaan jalkojamme matkalla 
ja syömään eväitä. Iltasella saapu-
essamme Ahvenlammen rannalle 
askeleet alkoivat jo tuntua jaloissa. 

Pääsimme suoraan syömään, ja 
hernekeitto maistuu harvoin niin 
hyvältä. Meitä odotti myös lämmin 
sauna ja hyvät uimavedet. Lauleske-
limme rannalla pimenevässä illassa 
ja tunnelmoimme nuotiolla. Rehtori 
piti iltahartauden. Osa nukkui puoli-
joukkueteltoissa, osa mökissä. Jotkut 
valloittivat laavun, jotkut nukkuivat 
taivasalla. Aamulla heräsimme le-
vänneinä ja innokkaina jatkamaan 
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vaellusta. Syötyämme lounaan pu-
rimme teltat ja siivosimme paikat. Oli 
kotiinlähdön aika. Matkasimme jo-
kainen urheina takaisin päin. Ulkoil-
ma virkisti ja pian laulu raikui taas. 
Linja-autoon päästyämme olimme 
yhtä mieltä koko reissusta: meillä 
kaikilla oli mukavaa! Ehdimme tu-
tustua toisiimme ja kohottaa kuntoa, 
nauttia suomalaisesta luonnosta ja 
perusruuasta. (Veera Koistisen kuva-
uksesta)

19.8. Eveliina kertoi toimistossa asi-
oimisesta ja Hytösen Sirkka-Liisa 
antoi siivousohjeita, minkä jälkeen 
oli hyvä lähteä ”puunaamaan” omaa 
kämppää. Siivouksen jälkeen poi-
mimme kilpaa marjoja. 

20.8. Ensimmäisenä teemasunnun-
taina Martti Murtoperä alusti aiheesta 
Musiikki. Alustuksen jälkeen kes-
kustelimme vilkkaasti tästä tärkeästä 
asiasta. Opistokodissamme oli vielä 
iltaseurat.

21.8. Aloitimme lukujärjestyksen mu-
kaisen työskentelyn. Opistoneuvos-
ton valinta lähestyi – sen huomasi 
vaalimainoksista käytävien seinillä. 

1.9. ”Vaalikampanja huipentui upe-
aan vaalijuhlaan. Rehtorin pitämän 
avauksen jälkeen kuulimme vakuut-
tavia ja omaperäisiä puheenvuoroja 
ehdokkaiden puolesta. Vaalijuhlan 
päätteeksi tapahtunut äänestys sujui 
rauhallisesti. Vaalisalaisuutta kun-
nioitettiin ehdottoman tarkasti, eikä 
vaalimainontaa esiintynyt ainakaan 
huomattavissa määrin äänestys-
jonossa. Siitä pitivät huolta erittäin 

viralliset valvojat.” (Raisa Leutosen 
kuvausta). 

2.9. Olympialaispäivä. Kisat päättyi-
vät tulosten julkistamiseen ja voittaji-
en palkitsemiseen.  

3.9. Osallistuimme Reisjärven rau-
hanyhdistyksen järjestämiin syysseu-
roihin. 

15.-16.9. saimme vanhemmat ja 
huoltajat meille kylään. Pekka Kois-
tinen piti alustuksen jaksamisesta. 
Keskustelimme sen pohjalta. Teimme 
myös ryhmätöitä kodin ja opistokodin 
pelisäännöistä. Vanhempienneuvos-
to piti järjestäytymiskokouksen. Pu-
heenjohtajaksi valittiin Erkki Savela 
ja sihteeriksi Marja Syrjäniemi.

17.9. Sunnuntain teemana oli erilai-
suus. 

27.9. Opistoneuvosto järjesti kysy-
myslaatikkoillan.

30.9. Retki Oulun syysseuroihin. 
Samalla he osallistuivat SRK:n �00-
vuotisjuhlaan.

1.10. Itsetuntopäivä. 
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Kärkkäisen sikapäiviä vietettiin 
Ylivieskassa ja Oulussa 2.-7.�0. 
Kinkkukiusausta tarjoilemalla ja noki-
pannukahvia keittämällä tienasimme 
rahaa kevään retkeä varten. 

13.10. Opiston teknologiakoulutusti-
lojen rakentaminen käynnistyi.

13.-15.10. Saimme vieraaksi äitejä 
Lapinlahdelta ja Iisalmesta sekä 
raamattuluokkalaisia Kinnulasta ja 
Reisjärveltä. Sunnuntaina lähetettiin 
opistolta suora seuralähetys radio 
Pookiin. 

16-.18.10. ”Pelattiin opiston pin-
gisturnaus, tarkoituksena selvittää 
lukuvuoden 06-07 pingismestarit  
niin tyttöjen kuin poikienkin osalta. 
Osanottajia saatiin mukava määrä, 
niin että jokusesta luovuttajastakin 
huolimatta voittajat saatiin selville. 
Maanantaina �6.�0. alkulohkojen pe-
lit pyörähtivät käyntiin. Taistelu kävi 

enemmän tai vähemmän kovana ja 
eroja alkoi syntyä. Kovasta yrityk-
sestä huolimatta joidenkin osaksi tuli 
karsiutua peleistä jo alkulohkonsa 
jälkeen.
Viikon aikana tiukkojen otteluiden 
jälkeen mestaruudet selvisivät. ”(Poi-
mintoja Klaus Kivirannan kuvaukses-
ta). 

17.9. Alkoi Tieto, taito ja terveys- 
kurssisarja. 

21.10.-30.10. Olimme syyslomalla. 
Maanantai-iltana lomalta palattuam-
me meillä oli pieni juhlahetki. Osallis-
tuimme Poudan ja sateen maan –cd:
n julkistamistilaisuuteen. 

31.10. Pohjois-Suomen kansanopis-
tojen rehtoreita ja kansanedustaja 
Inkeri Kerola vierailivat opistolla.

4.10. Pyhäinpäivä. Meillä oli yhteis-
tä ohjelmaa auditoriossa. Sytytimme 
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kynttilöitä läheisten muistolle opiston 
keskuspuistoon. Illalla olimme seu-
roissa Reisjärven rauhanyhdistyksel-
lä.

5.11. Runon päivä. Leena Salin kävi 
kertomassa omista runoistaan, ja 
opiskelijat esittivät itselleen rakkaiksi 
tulleita runoja. Illalla akvaariossa oli 
nyyttikestit.  

6.11. Ruotsalaiset opiskelijat järjesti-
vät Ruotsi-illan.

14.11. Seurasimme Reisjärven kun-
nanvaltuuston kokousta.

18.11. Opon päivä. 

19.11. Thanksgiving –päivä. Ko-
koonnuimme ruokasaliin kiitospäi-
väaterialle, jonka amerikkalaiset ja 
kanadalaiset opiskelijat sekä kotita-
louden juhlakurssilaiset olivat valmis-
taneet. Tilaisuus alkoi Mikon pitämäl-
lä rukouksella. Kuulimme myös ate-

riaan liittyvästä historiasta, runo- ja 
musiikkiesityksiä sekä opistolaisten 
ajatuksia kiitollisuudesta. Ateriahetki 
oli erittäin juhlallinen ja mieleenpai-
nuva. Päivän aikana oli myös muuta  
aiheeseen liittyvää ohjelmaa.

22.11. Valokuvauspäivä. 
 
2.12. Lahjapajapäivä. Joulupajoissa 
valmistettiin hopeakoruja, lasikoruja, 
enkeleitä, puu- ja pajutöitä, karamel-
leja ja joulukortteja. Illalla osallistuim-
me joululauluiltaan Iisalmen Van-
hassa kirkossa. Lauluillan jälkeen 
järjestetyssä iltakylässä alustuksen 
aiheena oli omantunnon hoitaminen. 

3.12. Suomi-päivä. Päiväohjelma 
muodostui Suomen historiaan liit-
tyvistä tapahtumista. Tilaisuus oli 
vaikuttava ja juhlallinen. Illalla opisto-
kodissa oli seurat.
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6.12. Itsenäisyyspäivä. Nostettu-
amme lipun salkoon lähdimme Reis-
järven kirkkoon jumalapalvelukseen. 
Osallistuimme kunnan järjestämään 
itsenäisyyspäiväjuhlaan, jossa opis-
ton kuorot lauloivat. 

9.12. Siivottiin ”kämpät” joulukun-
toon. Klo �5 oli joulujuhla Reisjärven 
kirkossa. Opistolla oli juhlan jälkeen 
torttukahvit ja joulupuuro. Sitten alkoi 
odotettu joululoma.

2.1.2007 kokoonnuimme yhteiseen 
aloitustilaisuuteen klo 20. Saimme 
tietoa kevätkauden tapahtumista. 
Toivotimme uudet opiskelijat tervetul-
leiksi joukkoomme. 

kirkossa. Saarnan piti Mauno So-
ronen ja liturgina oli rehtorimme. 
Jumalanpalveluksen jälkeen ohjelma 
jatkui opistolla. Kirkkokahvin jälkeen 
oli Mauno Sorosen pitämä alustus. 
Aiheena oli Kunnioita isääsi ja äitiä-
si, että menestyisit ja kauan eläisit 
maan päällä.  Keskustelun päätteek-
si oli Esko Oksan pitämä loppuhar-
taus. 

20.1. vietimme kotiväen päivää. 
Opistokotiimme tuli ilahduttavan pal-
jon vanhempia ja sisaruksia vierailul-
le. Ohjelmassa oli mm. Esko Lapino-
jan pitämä alustus Uskovaiset nuoret 
kotona ja ystäväpiirissä. Kysymyksiä 
pohdittiin soluissa ja niistä keskustel-
tiin myös yhdessä. Loppuhartauden 
piti Janne Syri. 

21.1. Tuomas Hänninen kertoi SRK:
n tekemästä sisä- ja ulkolähetystyös-
tä. Illalla opistolaiset lähtivät Kinnu-
laan pitämään opistoiltaa. 

23.1. Lellit pitivät opistoesittelyn ja 
myyjäiset Kokkolassa. Myyjäistuotto 
käytetään Lel:n Lapin hiihtovaelluk-
seen.

31.1. Väripäivä, mikä näkyi opisto-
laisten pukeutumisessa. Keski-Poh-
janmaan ammattikorkeakoulun Yli-
vieskan yksikkö kävi esittelemässä 
opinahjoaan. 

2.2. Osallistuimme teknologiakoulu-
tustilojen harjannostajaisiin. 

3.2. Opon päivä. Aamulla opinto-oh-
jaaja Anneli Kerminen piti kaikille yh-
teisen oppitunnin. Sen jälkeen opis-

6.-7.1. Loppiaispäivät alkoivat 
loppiaisena klo ��. Illalla oli alustus 
aiheesta Muuttuvassa maailmas-
sa, jonka piti Johannes Leppänen. 
Loppiaispäivät jatkuivat sunnuntaina 
klo �0, jolloin oli messu Reisjärven 
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tolaiset täyttivät vuorollaan toisen 
asteen yhteishaun hakulomakkeita. 

4.2. Miesten ja naisten päivä. 
Psykologi Raija Ahola piti luennon 
naiseksi ja mieheksi kasvamisesta. 
Illalla olimme seuroissa Reisjärven 
rauhanyhdistyksellä.

4.-6.2. Luonto- ja erälinja oli selviy-
tymiskurssilla. Pakkaslukemat olivat 
kahdenkymmenen ja kolmenkymme-
nen välillä – todellista selviytymisen 
testausta siis!

Olen yksin ajatuksissani. 
Sydämeni on rakas: 
 taakoista, murheista, vääristä
 sanoista, 
 sanoista, jotka ovat jääneet   
 sanomatta.
 
Näen sinut, ystäväni. Tulet luokseni.
Kuivaat kyyneleeni, lämmität sydä-
meni lohdutuksen sanoilla.
Sydämeni täyttää ilo, 
kuinka kiitollinen olenkaan sinusta, 
ystäväni! 
  (Annika Noponen)

17.2. Reisjärven VPK kävi poltta-
massa rapistuneen ja huonokuntoi-
sen Tipulan. Monet rakkaat muistot 
liittyvät tähän tyttöjen vanhaan asun-
tolaan, joka toimi varastotilana pari-
senkymmentä vuotta.

14.2. Ystävänpäivä. Muistimme 
ystäviä hyvillä sanoilla. Illalla lau-
loimme ja leikimme sekä kuulimme 
ystävyydestä kertovia runoja. Sen 
jälkeen keskustelimme ryhmissä ys-
tävyyden merkityksestä. On ihanaa, 
että ystävänpäivä on joka vuosi.

On pimeä. 
Pakkanen jäädyttää valuvat
kyyneleet poskilleni.

16.-18.2. Ulkomaalaiset opiskelijat 
osallistuivat kansainvälisyysviikon-
loppuun Oulun rauhanyhdistyksellä.

17.-18.2. Elämänkaariviikonloppu. 
”Muistelimme lapsuuttamme runojen 
ja valokuvien kautta. Jokainen val-
misti Minä pienenä –taulun. Ajankoh-
taisesta nuoruudesta keskustelimme 
hyvin avoimesti. ”Täällä kuviot sel-
kenevät”, totesi eräs nuori osuvasti 
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opistokokemuksestaan.
Toisena päivänä kuulimme välähdyk-
siä erilaisista elämäntilanteista: lap-
settomuudesta, suurperheellisyydes-
tä ja vanhenemisesta. Keskustelim-
me siitä, miten näihin vaiheisiin liittyy 
omat ilonlähteet ja koettelemukset. 
Jumalan antamalla voimalla teemme 
taivalta täällä läpi elämämme ja pää-
semme kerran taivaaseen.” (Opisto-
laisten kuvausta)
Iltapäivällä muutamia opiskelijoita 
lähti opistoesittelyyn Oulunsalon rau-
hanyhdistykselle. 

20.2. Laskiaistiistai. Kipakka pakka-
nen esti pääsyn laskiaismäkeen.

24.2.- 12.3. Hiihtoloma

16.-18.3. Pieni opintomatka. Per-
jantaina pidimme pääsiäislauluillan 
Raahen kirkossa. Kirkkotilaisuuden 
jälkeen rauhanyhdistyksellä oli alu-

eellinen opistoilta. Lauantaipäivä 
kului Taivalvaaralla. Yövyimme Ra-
nuan opistolla. Sunnuntaina ajoimme 
Oulun rauhanyhdistykselle pitämään 
opistoesittelyä. Iltamyöhällä palasim-
me takaisin opistokotiin. Taivaan isä 
siunasi matkamme. 

19.3. Stl:n opiskelijat järjestivät satu-
tuokion päiväkerholaisille.

Luonto- ja erälinjan tunturivaellus 
toteutettiin �9.-28.3. Norjan ja Suo-
men lapissa kertyi hiihtopäiviä yh-
teensä yhdeksän. Hiihtoreitti kulki 
Kautokeinosta Pöyrisjärvelle, Hetan 
ja Ounastunturin kautta Pallaksen 
Vuontisjärvelle.

28.3. Reisjärven kristillinen kansan-
opistoyhdistys ry:n vuosikokous.

30.3. Olimme pääsiäislauluillassa 
Haapajärven kirkossa. Opiston kuo-
rot lauloivat.

Viikonloppuna 3�.3.-�.�. opistokotim-
me oli todella täpötäynnä. Saimme 
vieraiksemme aikaisemmin – jopa 
50 vuotta sitten - opistossa olleita 
opiskelijoita. Viikonloppua sävyttivät 
monet lämpimät muistot, joita yh-
teisesti jaettiin. Opistoväkeä virkisti 
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myös liikunta, ratsastus ja poniajelut. 
Hiljennyimme hartauksissa, alustuk-
sissa ja keskusteluissa myös Juma-
lan sana äärelle. Viikonlopun aikana 
vallitsi erittäin lämminhenkinen ja 
kotoinen tunnelma. 

4.4. Pääsiäisen teemapäivä. Seu-
rasimme pääsiäiskuvaelmaa audito-
riossa. Söimme juhlavan pääsiäis-
päivällisen. Olimme hiljaisen viikon 
iltamessussa Reisjärven kirkossa. 
Kirkkokahvin jälkeen kokoonnuimme 
auditorioon pääsiäislauluiltaan.

16.4. aamuvarhaisella aloitimme 
taas urakan sikapäivillä. Kohta on 
retkikassa säästetty!

24.4. äänitimme cd:n Reisjärven 
kirkossa. Työlästä, mutta mukavaa. 
Tuskin maltamme odottaa levyn il-
mestymistä!

30.4. klo 5 starttasimme opintomat-
kalle Viroon. Kauan odotettu matka 
oli viimein totta! Monipuolisen ja mu-
kavan matkan jälkeen oli kuitenkin 
ihana palata kotiin. 

9.5. mieskuoro ilahdutti opiston vä-
keä lauluillaan. 

11.5. Kevätjuhlaharjoituksia, siivous-
ta…

12.5. Kevätjuhla. Opisto päättyi. 
Hyvästelimme toisemme haikeina, 
mutta kiitollisina. 
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P I E N O I S Y H T E I S K U N N A N  T O I M I N T A

Pienoisyhteiskunnan eli oppilaskunnan 
toiminnasta on vastannut opistoneuvos-
to, joka on vaaleilla valittu opiskelijoiden 
ja henkilökunnan yhteistyöelin. Oppilas-
kunnan toimintaa on ohjannut kuraattori. 
Opistoneuvoston opiskelijajäseniä olivat 
Andreas Lehtola (pj.), Johanna Kristo 
(siht.), Tara Joensuu, Veera Koistinen, 
Pekka Pentti, John-Eerik Sivula, Juho 
Vaaramo. Henkilökunnasta mukana 
olivat Mikko Kinnunen, Minna Tölli, Veli-
Pekka Tuomela ja Helinä Kinnunen.

Opistoneuvosto kokoontui keskimäärin 
kolme kertaa kuukaudessa. Neuvosto 
nimesi jäsenet lautakuntiin. Opiston 
opiskelijat ja henkilöstö toimivat jäse-
ninä opistoneuvoston alaisissa hevos-
tenhoito-, keittiö-, kioski-, vapaa-ajan-, 
liikunta �-, liikunta 2-, ohjelma-, retkeily-, 
teknologia-, tiedotus-, tukioppilas- 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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Hevostenhoitolautakunta hoiti opistolla hevoset, joita tänä vuonna oli yhteensä �. Lautakunta 
huolehti tallivuoroista ja hevosten hyvinvoinnista sekä järjesti eri tapahtumien yhteydessä 
ratsastusta ja poniajelua. Myös tallihuone kunnostettiin ja maalattiin lautakunnan toimesta. 
Lisäksi lautakunta osallistui vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestämiseen.

Keittiölautakunta oli vastuussa sunnuntaiseurojen puhujien kahvituksesta. Lautakunta orga-
nisoi toimialaansa liittyviä tapahtumia opintomatkan hyväksi järjestämällä mm. jäätelöillan. 
Myös opintomatkojen eväistä huolehtiminen kuului lautakunnan tehtäviin. Lisäksi lautakunta 
osallistui vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestämiseen.
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Kioskilautakunta piti ahkerasti huolen siitä, etteivät opistolaiset ja kurssilaiset pääs-
seet laihtumaan. Lautakunta haki tukusta aina uutta myytävää kioskin tyhjentyes-
sä. Lisäksi kioskissa on myyty opiston Vihreä tähkä –lehteä, oppilasluetteloa sekä 
opiston kalentereita. Opiston yhteisille matkoille lautakunta pussitti ja myi karkkeja. 
Lisäksi lautakunta osallistui vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestämiseen.

Liikuntalautakunta � toimi liikuntavuorojen vetäjinä mm. toimimalla tuomareina. 
Lisäksi lautakunta hankki uusia pelivälineitä ja kunnosti vanhoja sekä organisoi tal-
vella opiston kaukaloon jään. Lautakunnan jäsenet pääsivät hyödyntämään omaa 
harrastuneisuuttaan ja taitojaan. Lautakunta teki tiiviisti yhteistyötä liiikuntalautakun-
ta 2:n kanssa. Lisäksi lautakunta osallistui vuorollaan teemapäivien ohjelman järjes-
tämiseen.
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Liikuntalautakunta 2 järjesti huumorimielisiä turnauksia ja liikuntatapahtumia, 
mm. sähly-, lentopallo- ja pingisturnauksia. Lautakunta organisoi opiskelijoiden 
tupakanlopettamiskampanjan, joka kesti alkusyksystä kevääseen asti. Lautakun-
ta teki tiivistä yhteistyötä liikuntalautakunta �:n kanssa. Lisäksi lautakunta osal-
listui vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestämiseen.

Ohjelmalautakunta suunnitteli ja toteutti lukuisia ohjelmailtoja sekä tempauksia lu-
kuvuoden aikana. He toteuttivat ja organisoivat mm. kirjeen kotiväelle, oman väen 
joulujuhlan, ystävänpäivän sekä Pyhäinpäivänä kynttiläringin ja poisnukkuneiden 
muistelemisen kertomusten kautta. Lautakunnan jäsenet pääsivät hyödyntämään 
aktiivisesti luovuuttaan ja lahjakkuuttaan. Ohjelmalautakunta osallistui vuorollaan 
teemapäivien ohjelman järjestämiseen.
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Retkeilylautakunta suunnitteli ja järjesti kevään opintomatkan Viroon tilaamalla linja-
autot sekä suunnittelemalla aikataulun ja ohjelmaa. Lisäksi lautakunta suunnitteli 
matkan Oulun syysseuroihin sekä pienen retken Iisalmen joululauluiltaan. Retkeily-
lautakunta osallistui vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestämiseen.

Teknologialautakunta huolehti tietokoneista yhteistyössä tietotekniikan opettajien 
kanssa. Lautakunnan jäsenet toimivat tietotekniikan tuutoreina, jotka ohjasivat opis-
kelijoita tietokoneiden ja tietoverkkojen käytössä. Jäsenet pitivät huolta tietokonei-
den ohjelmistoista ja tutustuivat myös palomuurin toimintaan ja hoitoon. Teknologia-
lautakunta osallistui vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestämiseen.
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Tiedotuslautakunta organisoi opistokalenterin myynnin kilpailun avulla. Sen oli jär-
jestämässä myös teemapäiviä kuten Suomi-illan Linnanjuhlat sekä Runon päivän 
ohjelmaa. Lisäksi lautakunta organisoi loppukeväästä naamiaiset.

Tukioppilaslautakunnan tehtävä on lujittaa opistoperheen yhteishenkeä ja ilmapiiriä. 
Tukioppilaat toimivat opistoilmapiirin tuntosarvina. Tavoitteena on rohkaista kaikkia 
opiskelijoita mukaan yhteiseen toimintaan. Lautakunta organisoi mm. opistopaidan 
hankkimisen. Lisäksi lautakunta osallistui vuorollaan teemapäivien ohjelman järjes-
tämiseen.
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Vapaa-ajan lautakunta ideoi ja toteutti vapaa-ajan toimintaa opistolaisille järjes-
tämällä mm. kotaillan, väripäivän sekä joululahjapajan. Lisäksi he olivat mukana 
toteuttamassa eri teemapäiviä ja järjestämässä ohjelmaa eri tilaisuuksiin. Rantalan 
kunnostaminen vapaa-ajan viettopaikaksi oli tämän lautakunnan yksi suurimmista 
projekteista. Lisäksi lautakunta osallistui vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestä-
miseen.

Ympäristölautakunta panosti opiston viihtyvyyteen organisoimalla opiston koristelun 
jouluna ja järjestämällä keväällä ympäristötalkoot. Lisäksi lautakunta osallistui vuo-
rollaan teemapäivien ohjelman järjestämiseen.
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Reisjärven kristillisen opiston
K U R S S E J A  2 0 0 7  -  k e v ä t  j a  s y k s y

K U R S S E J A 

Y M P Ä R I 

V U O D E N !

3.-6.6.07
Elämäkertakirjoittamisen kurssi,  85 €

11.-14.6.07 
Englannin kielen kurssi/ yläkoulun 
oppilaat, 80 €

17.-19.7.07
Iloa liikunnasta – kurssi/ isät ja pojat, 
60 € / 30 €

17.-19.7.07
Englannin kielen kurssi/ lukiolaiset, 80 €
Elämäntaidon kurssi kehitysvammaisille, 
105 € 

22.-27.7.07
Kansainvälinen posliininmaalauskurssi, 
265 €
Lasinsulatuskurssi, 265 €
Akvarellikurssi, 265 €

30.7-.3.8.07
Musiikin ja luovan toiminnan kurssi,
105 €
Kanteleensoiton kurssi, 105 €

7.-9.9.07
Kurssi yrittäjille, yritysten 
vastuuhenkilöille ja puolisoille, 240 €, 
puoliso, joka ei ole yrityksen työntekijä 
105 €

21.-23.9.07
Vaelluskurssi Peuranpolulle, 45 €
Kansanopistokurssi, vuosien 0�-02 ja 
05-06 opistossa olleille ja puolisoille, 
40 € / 30 €

25.-27.9.07
TietoTaitoTerveys- kurssi, 100 €

5.-7.10.07
Aviopuolisoiden kurssi, 85 € / 59 €
Raamattuluokan ja pyhäkoulun  
opettajien kurssi, 66 €
Englannin kielen kurssi, lukion ja 
yläkoulun oppilaat, 60 €
Päiväkerhon opettajien kurssi, 66 €

16.-18.11.07
Elämäkertakirjoittamisen kurssi, 85 €
Puhetaidon kurssi, 85 €
Raamatun kertomusten kurssi, 66 €
Varttuneen väen kurssi  85 €, 
puoliso 59 €
 
27.-29.11.07
TietoTaitoTerveys -kurssi, 100 €

30.11.-2.12.07
Kurssi maanviljelijöille ja 
maaseutuyrittäjille, 120 €, puoliso 60 €
Opettajaksi opiskelevien  ja 
vastavalmistuneiden kurssi, 
opiskelija 48 €, työssä käyvä 85 €  

ILMOITTAUTUMISET
toimisto@rkropisto.fi
p. (08) 772 6600
Katso lisätietoja www.rkropisto.fi
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A V O I N  Y L I O P I S T O
R e i s j ä r v e n  k r .  o p i s t o s s a  l u k u v u o n n a  2 0 0 7 - 2 0 0 8

Mitä tarkoittaa AVOIN yliopisto?

Ei ole pohjakoulutusvaatimusta
Ei ole pääsykoetta
Suoritetut arvosanat kelpaavat yliopiston suorituksiksi
Soveltuu kaiken ikäisille
On joustava

Reisjärven kr. opisto, Suomenselän kansalaisopisto sekä Jyväskylän 
ja Oulun yliopistot järjestävät yhteistyössä lukuvuonna 2007 - 2008 
yliopistollista arvosanaopetusta seuraavasti:

VERKKOKURSSINA

Reisjärven kr. opiston 
perusoppijakson opiskelijat 
voivat suorittaa opistosta 
käsin minkä tahansa yliopiston 
ja ammattikorkeakoulun 
verkkokursseja.  Opisto tarjoaa 
tähän puitteet ja käyttöopastusta. 
Opintojen ohjaus tapahtuu verkossa 
opintoja järjestävän oppilaitoksen 
toimesta.

MONIMUOTO-OPISKELUNA

Erityispedagogiikan perusopinnot (25 
op)
Kasvatustieteen perusopinnot (25 
op)
Finnish Studies -opinnot (�5 op)

Ilmoittautumiset ja lisätiedot: 

Yhdyshenkilö 
Sirkka-Liisa Törmänen
puh. (08) 772 6663
sirkkaliisa.tormanen@rkropisto.fi
tai 
Reisjärven kr. opisto
puh. (08) 772 6600 
toimisto@rkropisto.fi



A V O I N  Y L I O P I S T O t u l e 
o p i s t o o n !

Lyhytkursseja ympäri vuoden. Tutustu kotisivuihin, seuraa ilmoituksia! 

R e i s j ä rv e n  k r i s t i l l i n e n  o p i s t o
Räisälänmäentie 381, 85940 Räisälänmäki, p. (08) 772 6600, www.rkropisto.fi

erityislinja
• elämäntaitoja ja valmentavaa koulutusta
• hakuaika 31.3. saakka, valintakurssi 28.-30.4. 

KASVATUSALAN LINJA
• 18 vuotta täyttäneille
• valmiuksia korkeakouluopintoja varten
• avoimen yliopiston opintoja: 

kasvatustiede (25 op)
erityispedagogiikka (25 op) 

KIELIOPINTOJEN LINJA
• lukion oppimäärää vastaavia kursseja

KÄYTÄNNÖN TYÖN LINJA
• kotitaloutta, metalli-, puu- ja tekstiilityötä
• peruskoulun arvosanojen korotusta

LUONTO- JA ERÄLINJA
• erätaitoja ja luontotietoa
• vaellus- ja selviytymiskursseja

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LINJA
• alalle valmentavia opintoja
• kotiavustajan ja perhepäivähoitajan peruskurssi

RUNSAASTI VALINNAISIA OPINTOJA
hopeatyöt, koristemetallityöt, toimittajakurssi, 
radiotyö, posliininmaalaus, erätaito, liikuntaa, yrit-
täjyyskoulutus, tietokoneen A-korttikurssi, digi-
taalinen kuvankäsittely, puutyö, tekstiilityö, kotita-
louden juhlakurssi, puukontekokurssi, vesijumppa, 
metsästäjäkorttikurssi, tulityökorttikurssi, viro, 
uintivalmennus, kuorot, soittotunnit, soitinryhmä, 
kirjansidonta, lasinsulatus, hevostenhoito

H A K U A J AT nuoret  15.4.  saakka,  aikuiset  31.7.  saakka

Elävän sanan koulusta 
e v ä i t ä  e l ä m ä ä n
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