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HEITÄ KAIKKIA TARVITTIIN

Lukuvuosi 2007 – 2008 on opiston 
5�. työvuosi. Se on ollut työntäytei-
nen vuosi. Opistossa opiskeli ennä-
tysmäärä ihmisiä. Perusoppijaksolla 
opiskeli enimmillään 1�7 opistolaista. 
Lyhytkursseilla opiskeli 2474 kurssi-
laista. Maakunnallisissa opistoseu-
roissa kävi 21 000 seuravierasta, 
opiston ystävää. Opistoa tarvittiin.   

Kunniamaininta vuoden koulu 
–kilpailussa

Opistomme sai kunniamaininnan 
Opettaja-lehden ja opettajien am-
mattijärjestö OAJ:n Vuoden koulu, 
oppilaitos ja päiväkoti 2007 –kilpai-
lussa. Valitsijoiden perustelujen mu-
kaan ”Reisjärven kristillinen opisto 
on kunnostautunut kansainvälises-
sä toiminnassa. Opisto panostaa 
opiskelijoiden erityistukeen ja syr-
jäytymisen ehkäisyyn, työntekijöi-
den jaksamiseen sekä yhteistyöhön 
opiskelijoiden kotien kanssa.”
     Perusteluilla on pitkät juuret. Kan-
sainvälisyyden ensi tuulahduksen toi 
opistoon kanadalainen Andrew Kos-
ki, joka opiskeli talvikurssilla 1965 – 
1966. Hän tuli opistoon saadakseen 
ikäisiään uskovaisia ystäviä, joita 

Torontossa ei ollut. Ensimmäinen 
ruotsalainen opistolainen oli Anna-
Maija Rimpiläinen (nykyinen Kiviah-
de), joka opiskeli talvikurssilla 1972 
– 197�. 
Pohjois-Amerikkalaisten opiskelijoi-
den varsinainen stipendijärjestelmä 
luotiin vuonna 1982. Siitä lähtien 
opistoon on tullut vuosittain noin 
kymmenen ulkomaalaista opiske-
lijaa. Ensi syksynä opistoon tulee 
kahdeksan amerikkalaista, useita 
ruotsalaisia ja ainakin yksi Afrikasta 
kotoisin oleva opistolainen.  
     Ensimmäinen ulkomaalainen 
opettaja oli Thomas Stewart, joka 
opetti opistossa lukuvuoden 1980 
– 1981. Opettajat ovat osaltaan lujit-
taneet siltaa opiston ja Pohjois-Ame-
rikan kristillisyyden välille. Yhteyttä 
ovat rakentaneet myös opiston jär-
jestämät matkat, joista ensimmäinen 
tehtiin vuonna 1981. Seuraavan ker-
ran opisto järjestää matkan Pohjois-
Amerikkaan keväällä 2009.
     EU-hankkeet ovat tuoneet uu-
den ajan opiston kansainvälisyy-
teen. Opisto toimi vuosina 200� 
– 2006 kansainvälisen Grundtvig 1 
–hankkeen koordinaattorina. EU:n 
komission myöntämässä hankkees-
sa kehitettiin posliininmaalauksen 
opettajien täydennyskoulutusta sekä 
posliininmaalauskursseja kehitys-
vammaisille ja kolmelle sukupolvel-
le. Hankkeessa oli 11 kumppania yh-
deksästä Euroopan maasta. Opisto 
panostaa kansainvälisyyteen myös 
monipuolistamalla kielikoulutusta. 
Opistoon perustettiin toinen kielten-
opettajan toimi keväällä 2008.       
     Opisto on kehittänyt erityisopetus-
ta ja ehkäissyt syrjäytymistä kuuden 
opetushallituksen tukeman kehittä-
misenhankkeen avulla. Hankkeis-
sa on kehitetty opiston laaja-alais-
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ta erityisopetusta, oppilaskunnan 
toimintaa, vastuun opettamista ja 
kehitysvammaisten kursseja. Opis-
ton oppilashuoltoryhmä on tehnyt 
yhteistyötä ammattiauttajien ja koti-
en kanssa. Kehittämistyön ansiosta 
opistolle myönnettiin lukuvuodeksi 
2007 – 2008 �5 000 euroa opinto-
seteliavustusta, josta jaoimme 1000 
euron opintoseteleitä �0:lle oppimis-
vaikeuksista kärsivälle opistolaiselle. 
Loput 5000 euroa käytimme opetuk-
sen tukitoimiin. 
     Opiston työyhteisön vahvuuksia 
ovat monialaisuus ja se, että meillä 
on monenikäisiä työntekijöitä. Koke-
mus ja uudet ideat kohtaavat arjen 
työssä. Työssä jaksamiseen on pa-
nostettu Tyky- ja Aslak –kuntoutus-
ten ja liikuntakampanjoiden avulla. 
Myös työntekijöiden kouluttautumi-
nen, elinikäinen oppiminen ja kehit-
tämishankkeet ovat tuoneet uusia 
tuulia ja voimia työhön. Oman työn 
kehittäminen on koettu osaksi työn 
tekemistä.
    Koska opisto on kotien koulu, yh-
teistyö opistolaisten kotien kanssa 

on ollut elintärkeää. Lukuvuoden 
alussa on kahden päivän kurssi opis-
kelijoiden vanhemmille ja huoltajille. 
Kurssin aikana valitaan edustajat 
vanhempienneuvostoon, joka toi-
mii linkkinä opiston ja kotien välillä. 
Lukuvuoden aikana pidetään myös 
kotiväen päivä, jonka aikana myös 
sisarukset ja ystävät voivat tutustua 
opistoon. Parasta aikaa kehitetään 
moodle-pohjaista oppimisympäris-
töä, jonka kautta tiedottaminen opis-
ton ja kotien välillä tehostuu.  

Taustayhteisö suurella joukolla 
opistoseuroissa

Maakunnallisiin opistoseuroihin ko-
koontui kesällä 2007 ennätykselliset 
21 000 seuravierasta. Teknologiatilo-
jen seinustalle rakennettu kiinteä ka-
tos palveli ensimmäistä kertaa seura-
ravintolana. Suuri seuraväki ruokittiin 
joustavasti ilman pitkiä jonoja. Seu-
ramyymälä toimi ensimmäistä kertaa 
teknologiatiloissa. Syksyllä saimme 
takapihalle asvaltin, mikä helpottaa 
seurajärjestelyjä entisestään.     
     Teknologiakoulutustilat vihittiin 
käyttöön 1�.10.2007. Juhlapuheen 
piti palvelujohtaja Tellervo Renko 
opetushallituksesta. Hän kiitti opis-
toa kristillisten arvojen juurruttami-
sesta ja käden taitojen arvostami-
sesta. Kuluneen talven aikana uutta 
teknologiarakennusta on kalustettu 
ja laitteistettu osittain EAKR-rahoi-
tuksella. ICT-alan kursseja tullaan 
kehittämään tulevina vuosina ESR-
hankkeessa.
     Olemme iloinneet myös vanhojen 
tilojen muutostöistä. Entiset puutyöti-
lat korjattiin luonto- ja erälinjan luok-
ka- ja huoltotiloiksi sekä kuntosalik-
si. Kotitalousluokka on nyt entistä 
tilavampi. Uutta leipomoa käytetään 
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ahkerasti. Uudet tilat luovat uusia 
koulutusmahdollisuuksia ja auttavat 
meitä kehittämään työtämme. 
     Investointien valmistuttua opiston 
taloustilanne on tiukka, mutta hallin-
nassa. Yli kahden miljoonan euron 
velkamäärä on edellyttänyt tarkkaa 
taloussuunnittelua. Taivaan Isä siu-
nasi viime kesänä opistoseuroja 
myös taloudellisesti. Koska lisäksi 
perusoppijaksolla on ollut paljon op-
pilaita, ja lyhytkurssit ovat koonneet 
ennätysmäärän kurssilaisia, olemme 
pystyneet lyhentämään rakennusvel-
kaa suunniteltua nopeammin. Näin 
laaja ja merkittävä rakentaminen ei 
olisi ollut mahdollista ilman taustayh-
teisön voimakasta tukea. 
     Rakentamista riittää edelleen. 
Seuraavaksi peruskorjaamme asun-
toloita taloudellisten mahdollisuuksi-
en mukaan. Orpolan rakennus kor-
jataan aikuisten kurssitaloksi tämän 
kevään aikana. Monet vireät eläke-
läiset ja ammattilaiset ovat tulleet 
talkoisiin opistolle. Seuraavana ovat 
vuorossa poikien asuntolat. 

Ammatillinen lisäkoulutus alkaa

Opistolle myönnettiin 17.10.2007 
lupa järjestää ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetussa lais-
sa tarkoitettua ammattitutkintoon ja 
erikoisammattitutkintoon valmista-
vaa koulutusta sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-alalla. Pitkäaikainen tavoit-
teemme toteutui. Kiitämme valtioval-
taa saamastamme uudesta koulu-
tustehtävästä.
     Uuden koulutuksen aloittaminen on 
vaatinut paljon valmistelutyötä. Neljä 
opettajaa kouluttautui näyttötutkinto-
mestareiksi. Opisto solmi näyttöjen 
järjestämissopimuksen perhepäivä-
hoidon tutkintotoimikunnan kanssa 

2�.�.2007. Vastaavaa järjestämisso-
pimusta on valmisteltu koulunkäynti-
avustajan tutkintoon liittyen. Samalla 
olemme valmistelleet valmistavan 
koulutuksen opetussuunnitelmaa. 
Aloitamme koulunkäyntiavustaja-
koulutuksen syksyllä 2008.

Lämmin kiitos yhteistyöstä

Opistoa on kehitetty monenlaisen 
yhteistyön kautta. Taustayhteisön 
kansanopistotoimikunnassa pohdit-
tiin vanhoillislestadiolaisten kansan-
opistojen tulevaisuutta. Sisaropistot 
ja SRK asettivat jäsenensä tule-
vaisuustyöryhmään, joka kartoittaa 
muun muassa opistojen tulevai-
suudennäkymiä yhdessä eri alojen 
asiantuntijoiden kanssa.
     Opisto on tehnyt yhteistyötä alu-
een oppilaitosten kanssa esimerkiksi 
Noste-koulutuksessa ja erilaisissa 
kehittämishankkeissa. Avoimen yli-
opiston koulutustarjonta toteutettiin 
edelleen yhteistyössä Suomenselän 
kansalaisopiston kanssa. Ohjelmaan 
suunnitellaan jatkossa myös teologi-
an opintoja.
     Opisto aloitti yhteistyön reisjärvi-
sen kehitysvammaisten asumispal-
veluyksikkö Rantaniemen kanssa. 
Asumispalveluyksikkö toimii opis-
ton taustayhteisön arvojen pohjalta. 
Asumispalveluyksikössä asuu useita 
opiston entisiä opiskelijoita. Asuk-
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kaat käyvät opistolla viikonvaihtei-
den lyhytkursseilla. Opiston opiskeli-
jat suorittavat käytännön harjoittelua 
asumispalveluyksikössä ja opiston 
lyhytkursseilla. Asumispalveluyksi-
kön asukkaat osallistuvat ohjaajien-
sa kanssa opiston tapahtumiin.
     Opistovuoden päättyessä mieli 
on syvästi kiitollinen. Taivaan Isä on 
siunannut opistomme työtä. Talo on 
ollut täynnä. Työntekijät ovat tehneet 
työnsä yhtenä joukkona. Luotta-
mushenkilöt, opistoyhdyshenkilöt ja 
opistotyön avustajat ovat toimineet 
aktiivisesti opiston hyväksi. Kanna-
tusyhdistyksen, taustayhteisön ja 
sisaropistojen väki on tukenut mer-
kittävällä tavalla toimintaamme. Yh-
teistyö eri tahojen ja viranomaisten 
kanssa on toiminut hyvin. Valtiovalta 
on tukenut merkittävällä tavalla opis-
totyötä. Lämmin kiitos teille kaikille.  
Teitä kaikkia tarvittiin.

Heitä kaikkia tarvittiin

Jumala loi heidät kaikki
kulkemaan syksyn, talven 
ja kevään,
jakamaan leivän toistensa kanssa.

Yhdelle Hän antoi taitavat kädet,
jotka saavat puun ja metallin 
elämään,
posliinin, hopean ja kankaan 
kukkimaan.
    
Toiselle Hän antoi innokkuutta lukea
ja sinnikkyyttä harjoitella,
kantaa yhteistä vastuuta.

Kolmannelle taidon puhua 
ja kirjoittaa,
malttia kuunnella ja välittää.

Neljännelle hän antoi silmät 
ja korvat 
nähdä kurkiaura, peura polulla 
ja taivaan miljoonat tähdet, 
kuulla, kun hongat humisevat 
ja haavat helisevät.  

Viidennelle Hän antoi 
laupiaan samarialaisen mielen
pysähtyä, 
sitoa haavat ja taluttaa.

Kuudennelle lahjan soittaa ja laulaa.

Seitsemännelle hän ei antanut 
tavallisia lahjoja,
ei hyviä arvosanoja 
koulutodistuksessa.

Seitsemäs sai syntyessään 
vain kaksi pistettä.

Mutta hänelle Jumala antoi 
lapsen mielen ja uskon,
naurun, joka tarttuu 
jokaiseen vastaantulijaan,
taidon ihmetellä, 
rohkaista toisia 
ja kiittää Jumalan tekoja,
jotka tulevat hänessäkin julki. 

Heitä kaikkia tarvittiin.

Ja Jumala rakasti heitä,
siunasi heidän kouluaan, 
opistokotia.
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Reisjärven Kristillinen Kansanopis-
toyhdistys ry   

VUOSIKERTOMUS 2007

1. TOIMINTA-AJATUS, KEHITTÄ-
MISSTRATEGIA JA TAVOITTEET 
VUONNA 2007

Reisjärven kristillistä opistoa kehitet-
tiin toiminta-ajatuksen mukaan yleis-
sivistävää aikuiskoulutusta antavana 
ja elinikäisen oppimisen ajatusta to-
teuttavana sisäoppilaitoksena, jonka 
tarkoituksena on laajentaa opiskeli-
joiden yleissivistystä, edistää heidän 
jatko-opintojaan, laajentaa heidän 
yhteiskunnallista tietämystään sekä 
tukea heidän persoonallista kehitys-
tään.

Opistolle myönnettiin 17.10.2007 
lupa järjestää ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta annetussa laissa tar-
koitettua ammattitutkintoon ja eri-
koisammattitutkintoon valmistavaa 
koulutusta sosiaali-, terveys- ja lii-
kunta-alalla.

Opistoa kehitettiin yleissivistävänä 
sisäoppilaitoksena, jonka pedagogi-
sen toiminnan perustana ovat taus-
tayhteisön arvot. Kehittämistyössä 
painotettiin internaattipedagogiikkaa 
opiston painopistealueiden suun-
nassa.    

TOIMINNALLISTEN JA TALOU-
DELLISTEN TAVOITTEIDEN TO-
TEUTUMINEN VUONNA 2007:

  1. Perusoppijaksolla oli ta-
vanomaista enemmän opiskelijoita. 
Opistossa opiskeli keskimäärin 1�1 
opiskelijaa (tavoite 120). Lukuvuo-

den 2006 – 2007 kevätlukukaudel-
la oli 124 opiskelijaa ja lukuvuoden 
2007 – 2008 syyslukukaudella 1�7 
opiskelijaa. Perusoppijakson opiske-
lijoista kertyi yhteensä 4986 opiske-
lijaviikkoa, mikä on 75 % kokonais-
opiskelijaviikkomäärästä. 
  2. Lyhytkursseja järjestettiin 
suunniteltu määrä, mutta niihin osal-
listui suunniteltua enemmän kurs-
silaisia. Vuonna 2007 järjestettiin 
65 lyhytkurssia (tavoite 64). Lyhyt-
kurssilaisia opiskeli vuoden aikana 
2474 (tavoite 2�00). Lyhytkurssien 
keskikoko oli �8 kurssilaista (kan-
nattavuusraja 12). Lyhytkursseista 
kertyi opiskelijaviikkoja 1627 (tavoite 
1450). Lyhytkurssien opiskelijaviikot 
olivat �� % perustyökauden opiskeli-
javiikoista ja 25 % kokonaisopiskeli-
javiikkomäärästä. Lyhytkurssilaisten 
määrä vastasi 65 vuosiopiskelijaa. 
Yhteenlaskettu vuosiopiskelijamää-
rä oli vuonna 2007 196 opiskelijaa. 
Vuonna 2007 kertyi yhteensä 661� 
vapaan sivistystyön opiskelijaviik-
koa, joka on historian suurin opiske-
lijaviikkomäärä.   
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  �. Otettiin käyttöön Econet 
–taloushallinto-ohjelmisto. Käynnis-
tettiin lyhytkurssien tiedonhallintaoh-
jelmiston kehittäminen yhteistyössä 
Jämsän ja Ranuan kristillisten kan-
sanopistojen ja SRK:n kanssa. Ke-
hitettiin Moodle-oppimisympäristöä.     
  4. Opetusministeriö myönsi 
opistolle ammatillisen lisäkoulutuk-
sen järjestämisluvan, mutta ei työ-
elämän kehittämis- ja palvelutehtä-
vää. 
  5. Koulutuspalvelujen toteut-
taminen nykyisellä henkilöstömää-
rällä eli 25 päätoimisella työntekijällä 
toteutui vuonna 2007. 
  6. Saatettiin loppuun opetus-
hallituksen tukema Vastuunkantajat 
–kehittämishanke, joka tuki perus-
oppijakson toimintaa. Anottiin Oulun 
lääninhallitukselta EAKR-hanketta 
ICT-PAJA, Innovatiivinen ICT-oppi-
misympäristö. Tavoitteena oli toteut-
taa kehittämishankkeita, jotka tuke-
vat opiston ydintoimintaa. Tavoite 
toteutui.
  7. Vuoden ylijäämäksi muo-
dostui 133 000 € (tavoite 30 000 €). 
8. 50-vuotisjuhlakirjaa myytiin rau-
hanyhdistysten kautta sekä maa-

kunnallisten opistoseurojen aikana. 
Juhlakirjaa on tilitetty vuoden 2007 
loppuun mennessä �170 kappaletta. 
Vuoden 2007 aikana rauhanyhdis-
tykset ottivat myyntiin 10�� juhlakir-
jaa (tavoite 1200). Kirjoja on edelleen 
myytävänä rauhanyhdistyksissä. 
Juhlakirjaa myydään jatkossa opis-
tolla. Juhlakirjoja käytetään myös 
lahjoina ja stipendeinä sekä varain-
hankinnassa arpajaisvoittoina.

OPISTON ARVOT:

Opetus- ja kasvatustyössä painotet-
tiin vapaan sivistystyön lain (6�2/98) 
mukaisesti opiskelijoiden omaeh-
toista opiskelua ja opiston arvo- ja 
aatetaustaa, joka nousee opiston 
taustayhteisönä toimivan vanhoil-
lislestadiolaisen herätysliikkeen ar-
vomaailman pohjalta. Opiston arvot 
ryhmittyvät teemoiksi koti, uskonto 
ja isänmaa. 
· Koti: perhe ja ihmissuhteet, lähim-
mäisenrakkaus, toisen huomioimi-
nen ja auttaminen, omatoimisuus, 
aktiivisuus ja vastuuntunto
· Uskonto: anteeksiantaminen ja an-
teeksipyytäminen, rehellisyys, oi-
keudenmukai-suus ja luotettavuus, 
terveet elämäntavat ja raittius
· Isänmaa: terve itsetunto, itseluotta-
mus ja halu kehittää itseä, ahkeruus, 
työn arvostaminen ja sisäinen yrittä-
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jyys, yhteistyökykyisyys, isänmaalli-
suus ja kotiseuturak-kaus, kansain-
välisyys, luonnon ja elinympäristön 
arvostaminen ja hoitaminen, kestä-
vä kehitys, vammaisten ja erilaisten 
ihmisten kunnioittaminen.

OPISTON PAINOPISTEALUEET 
JA KEHITTÄMISHANKKEET:

·  Kansainvälisyys

Opiskelijoita oli suomalaisten lisäksi 
15 USA:sta, 2 Kanadasta, 11 Ruot-
sista ja 1 Norjasta. Kevätlukukau-
della toisena englannin kielen opet-
tajana toimi natiivi äidinkielenään 
englantia puhuva opettaja. Keväällä 
järjestettiin perusoppijakson opiske-
lijoiden opintomatka Viroon. Opiston 
opetustarjontaan sisältyi englannin, 
ruotsin ja viron kielen opetusta. Opis-
ton koordinoiman EU:n Grundtvig 
1 –ohjelman mukaisen DAP – The 
Development of Life Long Learning 
and the Adult Education in Porcelain 
Painting –hankkeen loppuraportti liit-
teineen (28 kg) lähetettiin komissiolle 
tammikuussa. Kolmivuotisen hank-
keen päämääränä oli kehittää pos-
liininmaalauksen opettajien täyden-
nyskoulutusta sekä erityisryhmien 
posliininmaalauskoulutusta elinikäi-
sen oppimisen hengessä. Komissio 

ei ollut vielä käsitellyt loppuraporttia 
vuoden loppuun mennessä. Järjes-
tettiin aikuisten englannin kielen ly-
hytkurssisarjaan liittyvä opintomatka 
Lontooseen.

·  Kristilliset elämänarvot ja elä-
mäntaidot 

Viikonvaihteen teemapäivien aikana 
ja viikoittaisella opistotunnilla pai-
notettiin kristillisiä elämänarvoja ja 
elämäntaitoja. Oppilashuoltoryhmä 
toimi viikoittain moniammatillisena 
tiiminä yhteistyössä linjanohjaajien 
kanssa. Kristilliset arvot ovat olleet 
toiminnan lähtökohta perusoppijak-
solla ja lyhytkursseilla. 
  
·  Käden taidot, luova toiminta ja 
ICT-koulutus  

Käytännön työn linjaa kehitettiin pe-
rinteisten kädentaitojen oppimiseen 
ohjaavana linjana. Kansainvälinen 
posliininmaalauskurssi järjestettiin 
12. kerran osana Reisjärven kun-
nan posliinikesätapahtumaa. Tek-
nologiakoulutustilat otettiin käyttöön 
1�.10.2007. Juhlapuheen piti palve-
lujohtaja Tellervo Renko opetushalli-
tuksesta. 
Haettiin EAKR-rahoitusta ICT-PAJA, 
Innovatiivinen ICT-oppimisympä-
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ristö –kehittämishanketta varten. 
Hankkeen tavoitteena on rakentaa 
opiston uuteen 500 neliömetrin tek-
nologiakoulutusrakennukseen in-
novatiivinen ICT-oppimisympäristö 
hankkimalla koulutukseen tarvittavat 
laitteet, välineet, kalusteet ja ohjel-
mistot. ICT- oppimisympäristön ra-
kentamisessa huomioidaan myös 
kehitysvammaisten, oppimisvaike-
uksista ja käytös- ja tarkkaavaisuus-
häiriöistä kärsivien sekä kolmannen 
iän oppijoiden erityisen tuen tarve. 
Lisäksi hankkeen tavoitteena on li-
sätä naisten kiinnostusta ICT-painot-
teiseen opiskeluun. Rahoituspäätös 
ei tullut vuoden loppuun mennessä.

ICT-oppimisympäristön rakentami-
nen mahdollistaa ICT-painotteisen 
yrittäjyyskoulutuksen, tietotekniikan, 
uuden teknologian, elektroniikan 
sekä perinteisen puu- ja metallikä-
sitöiden integroimisen toimivaksi 
kokonaisuudeksi, joka voidaan to-
teuttaa samassa teknologiaraken-
nuksessa.

·  Luonto- ja erätaidot

Luonto- ja erälinjaa kehitettiin luon-
non oikeaan hyväksikäyttöön ja 
aitoon eränkäyntiin valmiuksia an-
tavana opintolinjana kestävän ke-
hityksen periaatteen mukaisesti. 

Opiston metsäpalstoja käytettiin 
luonto- ja erälinjan erätaidon ope-
tuksen koulutuspaikkoina. Luonto- 
ja erälinjan opiskelijat osallistuivat 
energiapuun raivaamiseen ja kerää-
miseen erätaidon opintoihinsa liitty-
en. Rakennettiin 1000 neliömetrin 
ratsastuskenttä. Tallia kehitettiin he-
vostenhoitolautakunnan toimesta.
     
·  Sosiaaliset taidot
  
Internaattipedagogiikkaa kehitettiin 
yksilöllistä ohjausta, työssä oppimis-
ta ja henkilökohtaisia oppimissuun-
nitelmia kehittämällä. Sosiaalisiin 
taitoihin panostettiin teemapäivien 
kautta. Sosiaali- ja terveysalan lin-
jaa kehitettiin alalle valmentavana 
linjana.

Opistolle myönnettiin 17.10.2007 
lupa järjestää ammatillisesta ai-
kuiskoulutuksesta annetussa lais-
sa tarkoitettua ammattitutkintoon ja 
erikoisammattitutkintoon valmista-
vaa koulutusta sosiaali-, terveys- ja 
liikunta-alalla. Kaksi opettajaa kou-
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luttautui näyttötutkintomestareiksi. 
Kaksi opettajaa aloitti näyttötutkin-
tomestarikoulutuksen. Opisto solmi 
näyttöjen järjestämissopimuksen 
perhepäivähoidon tutkintotoimikun-
nan kanssa 2�.�.2007.

Toteutettiin opetushallituksen tuke-
ma Vastuunkantajat –hanke, jossa 
kehitettiin opiston sisäoppilaitok-
sen ydintoimintaa ja tukipalveluja. 
Hankkeen tavoitteena oli 1) kehit-
tää kansanopiston toimintatapoja 
ja erityistä tukea, joilla tuetaan syr-
jäytymisvaarassa olevien nuorten 
vastuunottamista omasta elämästä 
ja yhteisön toiminnasta, 2) kehittää 
sisäoppilaitoksen työkasvatusta ja 
elämäntaidon opintokokonaisuutta 
vastuunkantamisen ja toiminnallisen 
oppimisen näkökulmasta, �) vahvis-
taa yhteisöllisyyttä, varhaista puuttu-
mista ja moniammatillista yhteistyötä 
syrjäytymisen ja koulupudokkuuden 
ennaltaehkäisemissä, 4) edistää 
kansalaisvaikuttamista ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta sisäoppilaitoksen 
toiminnassa, 5) kohottaa nuorten it-
setuntoa onnistumisen kokemusten 
kautta ja 6) aktivoida koulupudokkai-
ta jatko-opintoihin.

Opetusministeriö myönsi vapaas-
ta sivistystyöstä annetun lain 
(6�2/1998) nojalla Reisjärven Kris-
tillinen Kansanopistoyhdistys ry:
lle opintosetelityyppistä avustusta 
�5 000 euroa. Opisto jakoi 1000 
euron opintoseteleitä perusoppijak-
son opistomaksun maksamiseen �0 
oppimisvaikeuksista kärsivälle opis-
kelijalle. 5000 euroa käytetään opis-
kelijoiden tukitoimeen ja erityiseen 
tukeen.
Haettiin opetushallitukselta vuosille 
2008 – 2009 MUTKAT SUORIKSI 
– kehittämishanketta, joka opinnol-
lisen kuntoutuksen kehittämishanke 
opintoseteliopiskelijoille. Hankkeen 
tavoitteena on 1) kehittää oppimisen 
vaikeuksista kärsivien ja erityistä 
tukea tarvitsevien opintoseteliopis-
kelijoiden opinnollista kuntoutusta, 
2) kehittää sisäoppilaitoksena toimi-
van kansanopiston opiskelijahuol-
toa, opinto-ohjausta ja erityisen tuen 
muotoja, �) kehittää nuorten elämän-
hallinnan tukemista syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi, 4) kehittää inter-
naattipedagogiikkaa onnistumisen 
kokemusten saamiseksi, 5) kehittää 
sisäoppilaitoksen yhteisöllisyyttä tu-
kemaan, 6) kehittää tukioppilastoi-
mintaa ja opiskelijoiden vertaistukea 
erityisen tuen muotoina, 7) kehittää 
koulutuksen nivelvaiheen opinto-
ohjausta koulupudokkuuden eh-
käisemiseksi, 8)   kehittää yksilöllisiä 
opetusmenetelmiä oppimisvaikeuk-
sista kärsivien opiskelijoiden opet-
tamisessa, 9) kehittää oppilaitoksen 
mielenterveyspalveluja oppimisvai-
keuksista kärsivien opiskelijoiden 
kuntouttamisessa ja 10) kehittää 
moniammatillista yhteistyötä opin-
nollisessa kuntoutuksessa.
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·  Vammaisuus ja monenlaisuus 

Erityislinjaa kehitettiin itsenäistymis-
tä ja valmiuksia antavana linjana, 
joka on tarkoitettu kehitysvammai-
sille opiskelijoille sekä opiskelijoille, 
joiden opinnot ovat eri syiden vuok-
si yksilöllistettyjä. Monenlaisuuden 
kunnioittamista pidettiin esillä ja kä-
siteltiin sisäoppilaitoksen yhteisissä 
tilaisuuksissa.

Opisto aloitti yhteistyön reisjärvi-
sen kehitysvammaisten asumispal-
veluyksikkö Rantaniemen kanssa. 
Asumispalveluyksikkö toimii opis-
ton taustayhteisön arvojen pohjalta. 
Asumispalveluyksikössä asuu usei-
ta opiston entisiä opiskelijoita. Asuk-
kaat käyvät opistolla viikonvaihtei-
den kursseilla, jotka järjestetään 
valtionavun alaisina lyhytkursseina. 
Opiston opiskelijat voivat suorittaa 
käytännön harjoittelua asumispalve-
luyksikössä ja opiston lyhytkursseil-
la. Asumispalveluyksikön asukkaat 
voivat osallistua ohjaajiensa kanssa 
opiston tapahtumiin.

Käynnistettiin opetushallituksen tu-
kema Elämänkorkeakoulu –han-
ke, jonka tavoitteena on 1) kehittää 

kansanopiston lyhytkurssitarjontaa 
kehitysvammaisten itsenäisiä asu-
misvalmiuksia lisääväksi ja tukevak-
si prosessitoiminnaksi, 2) kehittää 
kansanopiston lyhytkurssitoimintaa 
kehitysvammaisten elinikäistä op-
pimista tukevaksi ja työkykyä yllä-
pitäväksi toiminnaksi, �) edelleen 
kehittää kansanopiston nykyistä eri-
tyislinjan sisältöä entistä paremmin 
tukemaan nuoren valmiuksia mah-
dollisimman itsenäiseen elämään 
ja ammatillistumiseen, 4) kehittää 
sosiaali- ja terveysalan linjan opis-
kelijoille sellaisia uusia käytännön 
työharjoittelu- ja työssäoppimisti-
laisuuksia, että heidän valmiutensa 
sijoittua alan koulutukseen ja työteh-
täviin olennaisesti paranevat, 5) tuo-
da Reisijärven kunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintaan uutta 
tietoa sekä etsiä uusia hyviä käytän-
töjä palvelujen laadun ja kustannus-
tehokkuuden parantamiseksi.

Vuonna 2007 toteutettiin kaksi hank-
keen pilottikurssia, joihin osallistui 
yhteensä �� kehitysvammaista ja 46 
huoltajaa ja vanhempaa. Ensimmäi-
sen kurssin teemana olivat vanhem-
pien tunteet ja tunnereaktiot sekä it-
senäistymiseen liittyvä luopuminen. 
Toisen kurssin teemoja olivat lain-
säädäntö ja edunvalvonta. Hankittiin 
opetusmateriaalia lyhytkurssien ke-
hittämistä varten. 

·  Yleissivistävät opinnot

Avoimen yliopiston opintoja järjes-
tettiin yhdessä Suomenselän kan-
salaisopiston kanssa Oulun, Jyväs-
kylän ja Turun yliopistojen kautta. 
Tietotekniikan opetus oli tarjolla 
kaikille opiston opiskelijoille. Tieto-
koneen @-kortin suoritti perusoppi-
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jakson 1� ja A-kortin �0 opiskelijaa. 
Jatkettiin tietotekniikan Noste-kou-
lutuksen järjestämistä kotiäideille. 
Tarjottiin työntekijöille mahdollisuus 
suorittaa tietokoneen A-kortti Noste-
ryhmän mukana. Kehitettiin opiston 
Moodle –oppimisympäristöä.

ITSEARVIOINTI:

Vuoden 2006 aikana toteutettiin lain 
edellyttämää itsearviointia sekä pe-
rusoppijaksolla että lyhytkursseihin 
liittyen. Tutkimustuloksia työstettiin 
henkilöstöpalavereissa. Itsearviointi 
toimi opiston kehittämisen työkalu-
na. 

Syksyllä 2007 toteutettiin yhteinen 
itsearviointikysely Reisjärven, Ra-
nuan ja Jämsän opistojen perusop-
pijakson opiskelijoille. Tulokset ana-
lysoidaan keväällä 2008. Keväällä 
2007 toteutettiin itsearviointikysely 
Reisjärven opiston perusoppijakson 
opiskelijoille. Arvioinnin kohteita oli-
vat perusoppijaksolle hakeutuminen 
ja opiston tiedotus.

Arviointikyselyn mukaan sisarukset 
ja kaverit ovat tärkeitä tiedonvälit-
täjiä. Päivämiehen merkitys tiedon-
välittäjänä on myös merkittävä. In-
ternetin myötä opiston kotisivujen 
merkitys kasvaa koko ajan. Opiske-
lijat toivoivat kotisivuille opiskelijoi-
den omia kokemuksia ja ajatuksia. 
Kyselyssä toivottiin, että opiskelijat 
perehdytetään syksyllä moodle-op-
pimisympäristön käyttöön. Kun opis-
to panostaa opiskelijoiden elämän-
hallinnan tukemiseen ja toteuttaa 
hyvää, riittävän yksilöllistä opetusta, 
opiston hyvä maine leviää sisarus-
ten ja kavereiden kautta ja edistää 
opistoon hakeutumista.  

Lyhytkurssien arviointikysely toteu-
tettiin syksyllä 2007. 2�00 kurssilai-
sen joukosta valittiin satunnaisotan-
nalla 120 kurssilaista, joille tehtiin 
sama kuin vuosina 1998 – 2001 
toteutettu laaja kysely. Tuloksissa 
sulkuihin on merkitty muutos aikai-
sempaan tutkimukseen. Vastaajista 
58 % (-2 %) oli naisia, 42 % (+2 %) 
miehiä. Kurssilaisten koulutustaso 
oli seuraava: perusopetus 28 %, 2. 
aste 49 %, korkeakoulu 2� %.

Kurssilaiset käyttivät arvioinnissa 
seuraa asteikkoa: erittäin hyvä 5.0 – 
4.�, hyvä 4.2 – �.8, hyvin tyydyttävä 
�.7 – �.�, tyydyttävä �.2 – 2.8, välttä-
vä 2.7 –. Arviointitulosten keskiarvot 
olivat seuraavat: rakennukset ja tilat: 
hyvä 4.2 (-0.5), opetuksen tieto- ja 
taitotarjonta: erittäin hyvä 4.6 (+0.1), 
opettajien osaaminen: erittäin hyvä 
4.5 (+0.2), opetusvälineet: hyvä 4.1 
(+0.0), kurssijärjestelyt ja palve-
lut: hyvä 4.4 (+0.�), tiedottaminen: 
hyvä 4.2 (+0.�), vaikuttavuus: hyvä 
4.2 (+0.6) ja opiston tunnettavuus: 
erittäin hyvä 4.4 (+0.5). Opiston tun-
nettavuus lisääntyi kehittämishank-
keiden, kotisivujen ja tiedottamisen 
lisäämisen ansiosta. Jatkuvat kurs-
sisarjat nostivat lyhytkurssien vai-
kuttavuutta. Rakennusten ja tilojen 
laskenut arviointitulos kertoo asun-
toloiden remontin tarpeesta ja kurs-
silaisten vaatimustason noususta. 
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YHTEISTYÖTAHOT:

Yhteistyötä syvennettiin ja monipuo-
listettiin tarpeiden ja tilanteiden mu-
kaan. 
·  Taustayhteisö: Suomen Rauhan-
yhdistysten Keskusyhdistyksen kan-
sanopistotoimikunta kokoontui kaksi 
kertaa. Opistotyön avustajat kokoon-
tuivat kerran Jämsän opistolla. Si-
saropistojen rehtorit pitivät yhteyttä 
säännöllisesti. Henkilöstön yhteiset 
koulutus- ja virkistyspäivät pidettiin 
Jämsän opistolla. Rauhanyhdistys-
ten johtokuntiin ja opistoyhdyshen-
kilöihin oltiin yhteydessä kirjeitse. 
Opistoyhdyshenkilöt kokoontuivat 
kurssille opistolle. Suunniteltiin ame-
rikkalaisten eläkeläisten lyhytkurssia 
yhteistyössä Pohjois-Amerikan taus-
tajärjestö LLC:n kanssa.
· Kansanopistot: Rehtori osallistui 
Suomen kansanopistoyhdistyksen 
rehtoripäiville ja Pohjois-Suomen 
kansanopistojen rehtoreiden ko-
koontumisiin. Koulutus- ja talous-
päällikkö osallistui Suomen kansan-
opistoyhdistyksen talouspäiville. 
·  Avoimen yliopiston koulutustar-
jonta toteutettiin yhteistyössä Suo-
menselän kansalaisopiston kanssa: 
erityispedagogiikan perusopinnot 
Jyväskylän yliopiston Chydenius-in-

stituutista, Finnish studies –opinnot 
Oulun yliopistosta, kasvatustieteen 
perusopinnot Turun yliopistosta.
·  Jokilaaksojen Noste –hanke: Ka-
lajokilaakson koulutuskuntayhtymä, 
Raudaskylän kristillinen opisto, Ka-
lajoen kristillinen opisto: toteutettiin 
tietotekniikan Noste-koulutusta koti-
äideille.
·  Osuma-hanke: Oulun eteläisen am-
matillista lisäkoulutusta järjestävät 
oppilaitokset: oltiin mukana markki-
noinnin ja alueellisen yhteistyön ke-
hittämisessä.
·  Oulun lääninhallitus: viranomaisyh-
teydet rakennushankkeen ja amma-
tillisen lisäkoulutuksen anomisen yh-
teydessä. Oulun lääninhallitus puolsi 
opiston hakemusta.
·  Reisjärven kunta: viranomaisyhtey-
det maakunnallisten opistoseurojen 
ja rakennushankkeen yhteydessä.
·  Reisjärven seurakunta: jumalan-
palveluselämän toteuttaminen. 
Opistolaiset osallistuivat itsenäi-
syyspäivän, loppiaispäivien ja hiljai-
sen viikon keskiviikon jumalanpalve-
lusten toteuttamiseen. Rehtori toimi 
kirkkoherran sijaisena. 
·  Hylkirannan kylätoimikunta: vuok-
rattiin maita opiston naapureilta 
maakunnallisiin opistoseuroihin.
·  Rantaniemen asumispalveluyk-
sikkö: yhteistyö ELÄMÄNKORKEA-
KOULU-hankkeen kautta.
·  Aktia-pankki ja Reisjärven Osuus-
pankki: rakennushankkeiden lainoi-
tus ja pankkipalvelut.
·  Suomelan renkitupa: yhteistyö kan-
sainvälisten posliininmaalauskurssi-
en järjestämisessä liittyen Reisjärven 
kunnan posliinikesä –tapahtumaan.
· Ouman Finland Oy, ZEF Solutions 
Ltd, Ele-Products Oy, Teknokas-tek-
nologiakasvatuskeskus, Oulun yli-
opisto: EAKR-hankkeen hakeminen 
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teknologiakoulutuksen kehittämistä 
varten.

  
2. HALLINTO

2.1. Kansanopistoyhdistys

Reisjärven Kristillinen Kansanopis-
toyhdistys ry piti toimivuoden ai-
kana vuosi-kokouksen 28.�.2007. 
Yhdistyksen jäsenmäärä oli vuoden 
vaihteessa 129 ainais- ja 2817 vuo-
sijäsentä, yhteensä 2946 jäsentä. 
Lausumme kiitoksen kaikille yhdis-
tyksen vanhoille ja uusille jäsenille. 

2.2. Johtokunta

Yhdistyksen johtokuntaan ovat kuu-
luneet vuonna 2007 varsinaisina jä-
seninä
· kirkkoherra, rovasti TM Teuvo Aho, 
puheenjohtaja, Haapavesi
· rehtori, KM Matti Taskila, varapu-
heenjohtaja, Kannus
· aluepäällikkö Seppo Haaponiemi, 
Sievi
· rakennusinsinööri, maanviljelijä 
Matti Jokitalo, Kiuruvesi
· rakennusinsinööri Vesa Jokitalo, 
Haukipudas

· erityisopettaja Anneli Kalliokoski, 
Nivala
· tarkastaja Voitto Kalliokoski, Kokko-
la
· kansanedustaja, erityisopettaja In-
keri Kerola, Raahe
· kehitysjohtaja Antti Lauhikari, Yli-
vieska
· maanviljelijä, SRK:n puheenjohtaja 
Matti Lääkkö, Oulunsalo
· rakennustarkastaja Alpo Manninen, 
Haapajärvi
· luokanopettaja, KM Arto Paavola, 
Reisjärvi
· psykologi Pirkko Peltokorpi, Kuopio
· kirkkoherra, rovasti, EO Erkki Piri, 
Piippola
· toimitusjohtaja, HTM Arvo Pyykölä, 
Kalajoki

ja varajäseninä
· professori, KT Juha Hakala, Kokko-
la
· rehtori, FM Markku Huhtala, Toho-
lampi 
· hallituksen puheenjohtaja, FM Erkki 
Hyväri, Raahe
· talousjohtaja, talousneuvos Jouko 
Limma, Pyhäntä
· yliopettaja, FT Säde-Pirkko Nissilä, 
Oulu
· lehtori, TM Katri Rentola, Alajärvi

Johtokunnan kokouksissa esitteli-
jänä toimi rehtori Mikko Kinnunen 
ja sihteerinä vararehtori Susanna 
Pöyhtäri. Johtokunnan kokouksiin 
osallistuivat lisäksi koulutus- ja ta-
louspäällikkö Pentti Törmänen ja 
henkilökunnan edustajana teknisten 
aineiden opettaja Esko Oksa. Joh-
tokunta kokoontui vuoden aikana 
5 kertaa ja käsitteli 89 pöytäkirjaan 
merkittyä asiaa.
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2.3. Johtoryhmä

Johtoryhmään ovat kuuluneet
· rehtori Mikko Kinnunen, puheenjoh-
taja
· apulaisrehtori Sirkka-Liisa Ahlgrén
·johtokunnan puheenjohtaja Teuvo 
Aho
· vararehtori Susanna Pöyhtäri 
·johtokunnan varapuheenjohtaja 
Matti Taskila 
· koulutus- ja talouspäällikkö Pentti 
Törmänen, sihteeri
  
Johtoryhmä kokoontui vuoden ai-
kana neljä kertaa. Johtoryhmä toi-
mi opiston kehittämistyöryhmänä ja 
avusti rehtoria johtokunnassa kä-
siteltävien asioiden valmistelussa. 
Yhdistyksen tilejä hoiti toimistonho-
itaja Inkeri Paukkeri ja käteiskassaa 
toimistovirkailija Eveliina Immonen. 
Taloudenhoitajana toimi koulutus- 
ja talouspäällikkö Pentti Törmänen. 
Tilintarkastajina olivat HTM Risto 
Ranta-Korpi ja talousjohtaja Jaakko 
Tahkola sekä varatilintarkastajina 

HTM Paavo Tahkola ja toimitusjoh-
taja Heikki Honkanen.

3. HENKILÖSTÖ

3.1. Opetushenkilöstö

Kokonaistyöajassa toimivia opettajia 
olivat 
·  TM, EO Mikko Kinnunen, rehtori
·  HuK Sirkka-Liisa Ahlgrén, apulais-
rehtori ja kielten opettaja
·  KM Tuomo Jokitalo, teknisten aine-
iden opettaja 1.8.2007 alkaen 
·  KM Jorma Kauppila, yhteiskunnal-
listen aineiden opettaja, virkavapa-
alla 1.8.2007 lähtien
·  KK Katja Kauttu, kotitalouden opet-
tajan sijainen 1.11. alkaen
· KM, EO Irma Kinnunen, erityisopet-
taja  
·  FM Outi Miettunen, äidinkielen 
opettaja
·  Tietokonetekniikan insinööri (amk), 
ammattiopettaja Esko Oksa, teknis-
ten aineiden opettaja 
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·  KM Minna Paalavuo, kotitalouden 
opettaja (äitiys- ja vanhempainvapa-
alla 9.11.2007lähtien)
·  KM Susanna Pöyhtäri, vararehtori 
ja kasvatusaineiden opettaja  
·  KM Pauliina Rentola, luonto- ja erä-
taidon opettajan sijainen 1.8.2007 
alkaen
·  KM Minna Tölli, sosiaali- ja tervey-
salan opettaja 
·  B.Ed. Natasha Warwaruk, englan-
nin, matematiikan ja liikunnan opet-
taja �0.6.2007 saakka

Päätoimisina tuntiopettajina peru-
soppijaksolla toimivat
·  FM Kaija Niskanen, matematiik-
ka ja tietotekniikka (hoitovapaalla 
�1.7.2007 saakka)
·  Artenomi Tarja Pärn, tekstiilityö 

Sivutoimisina tuntiopettajina peru-
soppijaksolla toimivat
·  Koristepuuseppä Anssi Harmaala, 
puutyö (kevät)
·  Yo Marianne Kauppinen, hevosten-
hoito 
·  Luokanopettaja, opinto-ohjaaja An-
neli Kerminen, opinto-ohjaus 
·  TK Tapani Kirsilä, uskonto (kevät)
· Sairaanhoitaja Sari Liejumäki, ensi-
apu  
·  Yo Anne Mikkola, englannin kielen 
opettaja 15.8.2007 alkaen
·  LuK Pentti Törmänen, matematiik-
ka (kevät)
·  Kasv. yo Sirkka-Liisa Törmänen, 
posliininmaalaus.

Tilapäisinä luennoitsijoina ja tuntio-
pettajina perusoppijaksolla ja lyhyt-
kursseilla toimi yhteensä 120 eri 
henkilöä.  

3.2. Tukipalveluhenkilöstö

·  Laitosemäntä Eeva Ahokas, emän-
tä
·  Merkonomi Eveliina Immonen, toi-
mistovirkailija 
·  KM Helinä Kinnunen, kuraattori 
·  Koneistaja Iikka Kiviniemi, kiinteis-
tönhoitaja 
·  Suurtalouskokki Tuomas Kopsa, 
keittäjä 
·  Toimitilahuoltaja Marjo Kytökangas, 
siivooja
·  Kokki Pirkko Kälkäjä, keittäjä
·  Merkonomi Ritva Lahtinen, osa-ai-
kainen toimistonhoitaja 
·  Kokki, koulunkäyntiavustaja Pirkko 
Leppänen, kehitysvammaishuoltaja
·  Merkonomi Inkeri Paukkeri, toimis-
tonhoitaja, osa-aikaisena 
·  Laitoshuoltaja Sirkka-Liisa Soran-
ta-Hytönen, palveluohjaaja 
·  LuK Pentti Törmänen, koulutus- ja 
talouspäällikkö  
·  Kasv. yo Sirkka-Liisa Törmänen, 
kurssisihteeri-kirjastonhoitaja
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·  Suurtalouskokki Mari Änäkkälä 
(äitiys- ja vanhempainvapaalla 
4.7.2007 lähtien).

Tilapäiset työntekijät ja sijaiset:
·  Kotitalousyrittäjä Sanna Hiltunen, 
keittäjän sijainen 7.7.2007 alkaen
·  Koulunkäyntiavustaja Saija Kata-
inen, opiskelijan henkilökohtainen 
avustaja 15.8.2007 alkaen Reisjär-
ven kunnan toimesta
·  Irja Korva, osa-aikainen koulunkäy-
ntiavustaja 16.1. – 12.5.2007 ja 
opiskelijan henkilökohtainen avusta-
ja 15.8. lähtien Oulaisten kaupungin 
toimesta
·  Yo Maija Körkkö, opiskelijan henki-
lökohtainen avustaja 12.5. saakka Ii:
n kunnan toimesta
·  LuK Tuula Leipälä, matematiikan ja 
tietotekniikan päätoimisen tuntiopet-
tajan sijainen 12.5. saakka.
·  Yo Veli-Pekka Tuomela, internaatti-
tuutori 12.5. saakka 

3.3. Henkilöstön kehittäminen ja 
työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstökoulutuksen tavoitteena 
oli tiimityön tehostaminen, henkilö-
kohtaisen osaamisen lisääminen, 
elinikäinen oppiminen sekä koko 
työyhteisön ja ilmapiirin kehittämi-
nen. Työkykyä ylläpitävän toiminnan 
tavoitteena oli edistää henkilöstön 

työssä jaksamista ja rohkaista kun-
non kohottamiseen. Opiston kehit-
tämissuunnitelmaan sisältyi henki-
löstön itsensä kehittämiseen liittyvä 
suunnitelma, jota toteutettiin mah-
dollisuuksien mukaan. Työntekijöitä 
kannustettiin osallistumaan alansa 
koulutukseen. 

Henkilöstöpalaveri pidettiin joka to-
inen viikko. Kasvatus- ja erityiskas-
vatustiimi kokoontuivat pääsään-
töisesti kerran viikossa, muut tiimit 
tarpeen mukaan. Henkilöstö osallis-
tui elokuussa kahden päivän mittai-
sille Jämsän, Ranuan ja Reisjärven 
kansanopistojen henkilöstön yhtei-
sille koulutuspäiville opistollamme. 
Opiston yhteisötyönohjausta toteu-
tettiin vuoden aikana kaksi kertaa. 
Yhteisötyönohjauksen yhteydessä 
henkilöstöllä oli mahdollisuus hen-
kilökohtaiseen työnohjauskeskus-
teluun. Koko henkilöstöllä oli mah-
dollisuus osallistua kahden päivän 
kylpyläviikonloppuun joulukuussa.

Opiston uima-allas on ollut vapaasti 
työntekijöiden käytössä. Keskiviik-
koisin henkilöstölle on ollut tarjolla 
ohjattua allasliikuntaa ja kuntoilua. 
Vuoden 2007 loppuun mennessä 
Kelan toteuttamille kuntoremontti-
kursseille on osallistunut 27 työnteki-
jää ja Aslak-kuntoutuksessa 2 työn-



19

tekijää. Opiston vakituiset työntekijät 
kävivät vuorollaan lakisääteisessä 
työterveystarkastuksessa.

4. TOIMINTA

4.1. Perusoppijakso
  
Reisjärven kristillisen opiston peru-
soppijakson tavoitteena oli
·  laajentaa yleissivistystä ja yhteis-
kunnallista tietämystä
·  rohkaista elinikäiseen oppimiseen
·  kasvattaa isänmaallisuuteen ja 
kansainvälisyyteen
·  syventää elämänhallintaa
·  ohjata kristillisten elämänarvojen 
sisäistämiseen
·  ohjata kodin ja perheen arvostami-
seen sekä ihmissuhteiden hoitami-
seen
·  kehittää käden taitoja
·  kouluttaa omatoimisuuteen, työn 
tekemiseen ja yrittäjyyteen
·  rohkaista luonnon, kotiseudun, 
perinteiden ja elinympäristön kunni-
oittamiseen
·  tukea itsetuntoa, persoonallista 
kasvua ja sosiaalistumista
·  edistää jatko-opintoja ja ammatin-
valintaa
·  ohjata vammaisuuden hyväksymi-
seen
·  edistää monenlaisuuden kunnioit-
tamista.

Tähän mennessä opistostamme on 
saanut todistuksen 515� opiskeli-
jaa. Perusoppijakso 2006 - 2007 oli 
opiston 52. ja perusoppijakso 2007 
- 2008 on opiston 5�. työvuosi. Vu-
oden 2007 aikana perusoppijaksolta 
kertyi yhteensä 4986 opiskelijaviik-
koa.

Perusoppijaksolla 2006 - 2007 opis-
keli kuudella linjalla yhteensä 124 
opiskelijaa:
·  erityislinja (11 opiskelijaa)
·  kasvatusalan linja (19)
·  kieliopintojen linja (19)
·  käytännön työn linja (��)
·  luonto- ja erälinja (16)
·  sosiaali- ja terveysalan linja (26).
 
Perusoppijaksolla 2007 - 2008 opis-
keli kuudella linjalla yhteensä 1�7 
opiskelijaa:
·  erityislinja (9 opiskelijaa)
·  kasvatusalan linja (12)
·  kieliopintojen linja (�1)
·  käytännön työn linja (�4)
·  luonto- ja erälinja (19)
·  sosiaali- ja terveysalan linja (�2).
 
4.2. Avoin yliopisto-opetus

Avointa yliopisto-opetusta järjes-
tettiin seuraavasti: kasvatustieteen 
perusopinnot (25 op) ja erityispeda-
gogiikan perusopinnot (25 op). Kas-
vatustieteessä tutor-ohjaajana toimi 
KM Marja Lehtonen, erityispedago-
giikassa KM, EO Jussi Kainulainen. 
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Ulkomaalaiset opiskelijat osallistui-
vat suomen kielen ja historian Fin-
nish Studies -opetukseen. Opetta-
jina toimivat FM Outi Miettunen ja 
HuK Sirkka-Liisa Ahlgrén. Avoimen 
yliopiston opetus järjestettiin Jy-
väskylän, Oulun ja Turun yliopisto-
jen 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 65 (tavo-
ite 64). Opiskelijaviikkoihin oikeutta-
via kurssilaisia oli kaikkiaan 2474 (ta-
voite 2�00). Lyhytkurssitoiminnasta 
kertyi opiskelijaviikkoja 1627 (tavoite 
1450). Lyhytkurssien opiskelijaviikot 
olivat 25 % perustyökauden opiske-
lijaviikoista. Opisto järjesti vuoden 
2007 aikana järjestötoiminnan, aine-
opintojen, ammattisivistyksen, luo-
van toiminnan sekä kasvatukseen ja 
elämäntapaan liittyviä lyhytkursseja.   

4.3.1. Järjestötoiminta

Järjestötoiminnan kurssien tavoitte-
ena 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 pa-
rissa.
Vuonna 2007 toteutuneet kurssit:

·  Järjestötoiminnan kurssi  
  1 kurssi    40 kurssilaista
·  Lehtiavustajien kurssi  
  1  20
·  Opistoyhdyshenkilöiden kurssi 
  1  68
·  Päiväkerhon opettajien kurssi 
  2         40
·  Raamattuluokan ja pyhäkoulun 
opettajien k. 
  1  26
·  Raamatun kertomusten kurssi 
  1  1�
·  Suurten tilaisuuksien järjestämis-
kurssi  
  1   �8
·  Työyhteisökurssi   
  1  40
·  Viittomakielen kurssi   
  1  17
      
    yht. �02

4.3.2. Yleissivistävät opinnot

Yleissivistävien opintojen tavoittee-
na oli antaa valmiuksia ja syventää 
perustietoa alan opinnoissa sekä 
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rohkaista käyttämään ja soveltama-
an opittuja tietoja ja taitoja elämäs-
sä.  
Vuonna 2007 toteutuneet kurssit:

·  Englannin kielen kurssi  
  6 kurssia         1�� kurssilaista
·  Finnish Studies –historian kurssi 
  1  29
·  Kristinuskon peruskurssi  
  7  ��2
·  Metsästäjätutkintoon valmentava 
kurssi  
  1  24
·  Opettajaksi opiskelevien kurssi 
  1  28
·  Teologisten opintojen kurssi  
  1  11
·  TietoTaitoTerveys –kurssi  
  7  125
·  Viron kielen kurssi   
  1  7  
      
   yht. 689 

4.3.3. Luova toiminta  
     
Luovan toiminnan kurssien tavoitte-
ena oli tarjota mahdollisuus persoo-
nallisen itseilmaisun kehittämiseen 
ja käden taitojen toteuttamiseen.
Vuonna 2007 toteutuneet kurssit:

·  Akvarellikurssi   
  1 kurssi    10 kurssilaista

·  Elämänkertakirjoittamisen kurssi 
  1   7 
·  Kuorokurssi    
  1  �0
·  Musiikin ja luovan toiminnan kurssi 
  1   ��
·  Musiikkikurssi   
  1  �4
·  Posliininmaalauskurssi  
  1  72

   yht. 186

4.3.4. Ammattisivistys

Ammattisivistykseen liittyvien kurs-
sien tavoitteena on ollut se, että 
kurssilainen oppii moraalisesti hy-
väksyttäviä toimintatapoja, jakama-
an kuormia lähimmäistensä kanssa, 
työyhteisö- ja viestintätaitoja, ihmis-
suhdekysymysten ja lähimmäisten 
huomioonottamista sekä tarkastele-
maan yrittäjyyttä kansainvälisessä 
toimintaympäristössä.
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Vuonna 2007 toteutuneet kurssit:

·  Kurssi maanviljelijöille ja maaseu-
tuyrittäjille
  1 kurssi    94 kurssilaista 
·  Kurssi yrittäjille ja yritysten vastuu-
henkilöille 
  1  152
·  Työyhteisökurssi   
  1  10  
      
   yht. 256

4.3.5.  Kasvatus - elämäntapa

Kasvatus- ja elämäntapakurssien 
tavoitteena oli auttaa kurssilaista 
löytämään omat vahvuudet ja op-
pia hyödyntämään niitä omassa 
elämässä.
Vuonna 2007 toteutuneet kurssit:

·  Aviopuolisoiden kurssi  
  4 kurssia         141 kurssilaista
·  Elämäntaidon kurssi   
  5  278
·  Erityislinjan valintakurssi  
  1  10
·  Iloa liikunnasta –kurssi  
  1  16
·  Kansanopistokurssi   
  �  �41
· Kohti itsenäistä elämää –kurssi 
  2  71 
·  Miesten kurssi   
  1  8

·  Terveys- ja liikuntakurssi  
  1  58
·  Vaelluskurssi    
  1  44
·  Varttuneen väen kurssi  
  2  74
      
   yht. 1041

4.3.6. Lyhytkurssien kehittämisto-
imenpiteet

Vuosittain erityisen kehittämisen 
kohteeksi valitaan vähintään kaksi 
kurssia, joiden kehittämiseen kiin-
nitetään erityistä huomiota. Kehittä-
misessä hyödynnetään monialaisia 
työryhmiä. Vuonna 2007 kehittämi-
sen kohteina olivat kehitysvammais-
ten kurssit ja käden taitojen kurssit, 
joita kokeiltiin uusissa teknologia-
koulutustiloissa.

5. OPISTON MUU TOIMINTA
 
Maakunnalliset opistoseurat pidet-
tiin 1�. – 15.7.2007. Seurojen tun-
nus oli ”Johdata minua tahtosi tietä”. 
Järjestelyvastuussa olivat Halsuan, 
Kannuksen, Kinnulan, Kivijärven, 
Kokkolan, Perhon, Sievin, Aseman-
seudun, Kiiskilän ja Ullava-Kälviän 
rauhanyhdistykset. Opistoseuroissa 
oli ennätysmäärä seuraväkeä, arvi-
olta 21 000 henkilöä.
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Loppiaispäivät olivat 6. - 7.1.2007. 
Perusoppijakson aikana opistolla pi-
dettiin seuroja keskiviikkona ja kes-
kimäärin joka toisena lauantaina ja 
sunnuntaina. Seurat on järjestetty 
yhteistyössä Reisjärven rauhanyh-
distyksen kanssa.

Reisjärven opistolla järjestettiin pe-
rusoppijaksolla 12 ja lyhytkursseilla 
8 jumalanpalvelusta. Perusoppijak-
son opiskelijat osallistuivat tämän 
lisäksi jumalanpalveluksiin Reisjär-
ven kirkossa. Perusoppijakson aika-
na järjestettiin 140 aamuhartautta. 
Lyhytkurssien aikana järjestettiin yh-
teensä 110 aamu ja -iltahartautta.

6. INVESTOINNIT JA PERUSKOR-
JAUKSET 

Teknologiakoulutustilat ja keittiön 
laajennus- sekä opetuskeittiön pe-
ruskorjaushanke valmistuivat. Pää-
rakennuksen viemäriputkiston kor-
jaus toteutettiin. Aloitettiin entisten 
puutyötilojen muutostyöt luonto- ja 
erälinjan luokka- ja huoltotiloiksi 
sekä kuntosaliksi. Aloitettiin Orpo-
lan rakennuksen muutostyöt kurs-
siasuntolaksi. Suoritettiin tarpeelli-
set peruskorjaukset. Maa-alueita ei 
hankittu lisää, koska niitä ei tullut 
myyntiin.

7.  LOPPUSANAT

Olemme kokeneet opistotyössä ta-
ustayhteisön tuen ja Jumalan siuna-
uksen. Kristilliseltä arvopohjalta on 
mielekästä ja turvallista toteuttaa yle-
issivistävää kansanopistokoulutusta 
sekä ammatillista aikuiskoulutusta 
elinikäisen oppimisen periaatetta to-
teuttaen. Kiitämme taustayhteisöä, 
työntekijöitä, yhteistyökumppaneita, 
opiskelijoita ja kurssilaisia yhteist-
yöstä ja tuesta. Kiitämme valtioval-
taa opistotyön merkittävästä talou-
dellisesta tukemisesta vuoden 2007 
aikana.  

”Rakkaat ystävät, rakentakaa te 
edelleen elämäänne pyhimmän us-
konne perustalle, Pyhässä Henges-
sä rukoillen.”(Juud.1:20)

Reisjärvellä 14.�.2007

Reisjärven Kristillinen Kansanopis-
toyhdistys ry:n johtokunta

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

TULOSLASKELMA  1.1. - 31.12.2007

VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT 1.1.-31.12.2007 1.1.-31.12.2006

Koulutustoiminnan tuotot

  Opintomaksut

  Koulutustoiminnan muut tuotot

Muut tuotot

  Majoitus

  Ruokala- ja kioskitoiminta

  Vuokratuotot

  Muut tuotot

Valtionosuus

  Valtionosuus

Varsinaisen toiminnan tuotot yht.

KULUT

Henkilöstökulut

  Palkat ja palkkiot

  Henkilösivukulut

Poistot

Muut kulut

  Henkilökulut

  Koulutuskulut

  Kiinteistökulut

  Vuokrat

  Kalusto

  Toimistokulut

  Hallinto ja markkinointi

  Ruokala- ja kioskitoiminta

  Muut kulut

Varsinaisen toiminnan kulut yht.

Varsinainen toiminta yht.

MUU TOIMINTA

Varainhankinta

Hankkeet -712,94 -300,05

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tilikauden ylijäämä € €
       ==========

238 970,05

45 222,32 284 192,37 247 779,32

115 943,00

171 824,00

19 301,20

2 868,46 309 936,66 279 362,86

932 817,00 873 707,00

1 526 946,03 1 400 849,18

-810 957,78

-179 479,98 -990 437,76 -975 382,27

-84 986,81 -74 500,17

-22 465,04

-116 987,01

-200 523,10

-11 042,93

-8 285,79

-23 726,38

-26 298,87

-142 901,60

-10 696,52 -562 927,24 -565 231,51

-1 638 351,81 -1 615 113,95

-111 405,78 -214 264,77

326 628,73 264 202,95

-80 578,70 -38 874,95

133 931,31 10 763,18

TU
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TASE   31.12.2007

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet
Aineelliset hyödykkeet

Maaalueet
Liittymismaksut
Rakennukset ja rakennelmat
Kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet

Käyttöomaisuus ja muut pitkäaik. sijoitukset yht.

Vaihtuvat vastaavat
Vaihtoomaisuus
Lyhytaikaiset saamiset
Rahat ja pankkisaamiset

 Vastaavaa yhteensä €
   ============

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Omakatteiset rahastot
Pääomatili
Tilikauden yli/alijäämä

Oma pääoma yht.

Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lyhytaikainen

Vastattavaa yhteensä €
   ============

Reisjärvellä 14.3.2008

Teuvo Aho Seppo Haaponiemi
Matti Taskila Anneli Kalliokoski
Alpo Manninen Jouko Limma
Matti Jokitalo Arvo Pyykölä
Antti Lauhikari Vesa Jokitalo
Markku Huhtala Voitto Kalliokoski

8 754,00 

32 746,48 

38 549,51 

4 217 055,00   

460 683,00 

8 519,00  4 757 552,99   

4 766 306,99   

13 585,00 

300 601,53 

91 431,39  405 617,92 

5 171 924,91   

47 407,83 

2 478 870,52   

133 931,31  2 612 801,83   

2 660 209,66   

2 215 000,00   

296 715,25  2 511 715,25   

5 171 924,91   
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry:n jäsenille

Olemme tarkastaneet yhdistyksen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon 
tilikaudelta 1.1.2007 – �1.12.2007. Johtokunta on laatinut toimintakertomuk-
sen ja tilinpäätöksen, joka sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot. Suo-
rittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, 
toimintakertomuksesta ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa 
sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja 
esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamisek-
si, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puut-
teita. Hallinnon tarkastuksessa on tarkastettu johtokunnan jäsenten toimin-
nan lainmukaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.

Lausuntonamme esitämme, että sekä toimintakertomus että tilinpäätös, joka 
osoittaa ylijäämää 1�� 9�1,�1 euroa, on laadittu kirjanpitolain sekä tilin-
päätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten 
ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpi-
tolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan 
tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomus on yhteneväinen 
muun tilinpäätöksen kanssa. Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuu-
vapaus myöntää johtokunnan jäsenille ja muille tilivelvollisille tarkastamal-
tamme tilikaudelta.

Reisjärvellä 17.�.2008

Jaakko Tahkola   Risto Ranta-Korpi
HTM   
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OPPIMINEN  
PERUSTYÖKAUDELLA
      
Kaikille yhteiset valinnaiset 
opinnot 

English discussion  2 ov
ensiavun perus- ja jatkok. 1 ov 
erätaito   1,5 ov
hevostenhoito   2 ov
hopeatyöt   2 ov
koristemetallityöt  � ov
kotitalous, juhlakurssi  1,5 ov
kuntoilu   1 ov
kuoro    2 ov
kuvataide    2-� ov
lasitekniikat   2 ov
liikunta    1-� ov
lentopallo   1-2 ov
luova toiminta   1,5 ov
mieskuoro   1 ov
pianonsoitto/urkujensoitto 0,5 ov
pikkukuoro   2 ov
posliininmaalaus  2 ov 
puukontekokurssi  1,5 ov
puutyö    1-6 ov
radiotyö   2-� ov
soitinryhmä   1 ov
suurkeittiöharjoittelu  1-� ov
sähly    1-� ov
talonmiesharjoittelu  2-� ov
tekstiilityö   2-5 ov
tietotekniikka   2-� ov
toimittajakurssi  2 ov
vesijumppa   1 ov
yrittäjyyskoulutus  2 ov

Opiston yhteinen toiminta

Opiston perustyökausi jakaantui nel-
jään jaksoon, joista kolmesta annet-
tiin opiskelijoille jaksopalaute, johon 
liittyi itsearviointia. 
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 51 
teemapäivää, joiden aikana toimin-
takalenterin mukaisesti perehdyttiin 
valittuun erityisteemaan. Tavoittee-
na oli luoda opiston yhteishenkeä, 
laajentaa yleissivistystä, oppia yh-
teistyön taitoja ja yhteiskunnassa 
toimimista ja oppia elämyksellisesti 
vierailijoiden ja yhteisten tapahtumi-
en kautta. Opettajat toimivat vuorol-
laan teemapäivien vastuuhenkilöinä.
Opistovuoden aikana järjestettiin 
yksi vanhempien päivä ja yksi koti-
väen päivä. Tarkoituksena oli lujittaa 
opiston ja kodin yhteistyötä. Koti-
väen päivänä oli yhteinen tilaisuus, 
jossa pidettiin alustus ja keskusteltiin 
aiheesta Miten huolehdimme itses-
tämme ja toisistamme. Päivän aika-
na oli myös linjojen kokoontumiset, 
joissa käsiteltiin opiskeluun liittyviä 
asioita.
Opistoon otettiin vastaan vierailija-
ryhmiä pääsääntöisesti toimintaka-
lenteriin varattuina päivinä. Opiske-
lijat ja henkilöstö esittelivät opistoa 
ja järjestivät vuorollaan vierailijoille 
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ohjelmaa. Vierailijapäivien tavoittee-
na oli tiedottaa opiston toiminnasta 
ja lujittaa taustayhteisön ja opiston 
suhdetta. Vierailijapäivän vastuu-
henkilönä toimi päivystävä opettaja. 
Perjantai-iltaisin järjestettiin koko 
opiston väelle tarkoitettu opistoilta. 
Vastuuhenkilönä toimi kuraattori, 
joka valmisteli illan ohjelman yhteis-
työssä ohjelmalautakunnan ja eri lin-
jojen kanssa.
Jokaisen opiskelijan tehtävänä on 
ollut edistää opiston järjestystä, 
siisteyttä ja opistossa viihtymistä. 
Opiskelija suoritti 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 pienellä opin-
tomatkalla Alajärvellä ja Vaasassa. 
Kevätlukukaudella tehtiin pieni opin-

tomatka Kuopioon ja Jyväskylään. 
Opistoesittelyjä pidettiin Ylivieskas-
sa, Pielavedellä ja Kärsämäellä. 
Esittelimme opistoa pienellä joukolla 
vanhempienilloissa Haapajärvellä, 
Nivalassa ja Sievissä. Toukokuussa 
tehtiin opetussuunnitelman mukai-
nen 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 sunnuntai-
sin päivä- tai iltaseurat yhteistyös-
sä Reisjärven Rauhanyhdistyksen 
kanssa. Jumalanpalveluksia järjes-
tettiin opistolla sekä osallistuttiin 
Reisjärven seurakunnan jumalanpal-
veluksiin. Opiston kuorot ja soittajat 
esiintyivät jumalanpalveluksissa. 
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OPISKELIJAT KOTIKUNNITTAIN

OULUN LÄÄNI

Alavieska  1  
Haapajärvi  9
Haapavesi  8
Haukipudas  4
Kajaani  2
Kalajoki  9
Kempele  1
Kiiminki  1
Kärsämäki  1
Liminka  1
Lumijoki  2
Muhos  1
Nivala   2
Oulainen  1
Oulu   4
Oulunsalo 4
Pudasjärvi  1
Pyhäjoki  1
Pyhäntä  1
Pyhäsalmi  1
Raahe   5
Rantsila  1

Reisjärvi  5
Sievi   10
Siikajoki  �
Tyrnävä  1
Yli-Ii   1
Ylivieska  2

ITÄ-SUOMEN LÄÄNI

Iisalmi   1
Lapinlahti  1
Outokumpu  1
Pielavesi  1
Sonkajärvi  1

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI

Alajärvi  4
Evijärvi  1
Jyväskylä  1
Jyväskylän mlk 2
Kannus  1
Kauhajoki  1
Kinnula  2
Kivijärvi  1
Kokkola  7
Korpilahti  1
Kyyjärvi 1
Kälviä   �
Lappajärvi  2
Muurame  1
Perho   2
Töysä   1
Ullava   1
Vesilahti  1

ETELÄ-SUOMEN LÄÄNI

Espoo   2

LAPIN LÄÄNI

Rovaniemi  2
Tornio   2

ULKOMAAT

Ruotsi   6
USA   6
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Ryhmässä opiskelevat kehitysvam-
maiset ja mukautettua opetussuun-
nitelmaa noudattavat opiskelijat. 
Tavoitteena on itsenäistyä ja saada 
valmiuksia tulevaa elämää ja käytän-
nön ammattiopintoja varten. Ryhmän 
opinnot noudattavat mukautettuna 
käytännön työn linjan opinto-ohjel-
maa.

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

Suuntautumisopinnot
kansalaistaito  2 ov
kotitalous  � ov
liikunta   2 ov
luova toiminta  � ov
puutyö   2 ov
tekstiilityö  2 ov
ystäväkerho  1 ov
terveystieto  1 ov
hevosenhoito  1 ov
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Opiskelijat

Heinonen Mari  Reisjärvi
Hintsala Aleksi  Liminka
Jaakkola Marjo Alajärvi
Kiviranta Miika * Oulu
Lahtinen Leena Oulainen
Lilja Hanna-Mari Kokkola
Routti Raakel ** Korpilahti
Salonpää Pauliina Reisjärvi
Saukkonen Tuomas Espoo

*     lopetti 10.12.2007
**   lopetti 10.12.2007
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Kasvatusalan linja on tarkoitettu 18 
vuotta täyttäneille suomalaisille ja 
ulkomaalaisille aikuisopiskelijoille, 
jotka valmentautuvat ammattikor-
keakoulu- tai yliopisto-opintoihin. 
Opintojen tavoitteena on kehittää 
viestintätaitoja ja opiskelutekniikkaa 
sekä saada valmiuksia tutkimuksen 
tekemistä varten. Kasvatusalan lin-
jalla on hyvä mahdollisuus suorittaa 
avoimen yliopiston opintoja ja verk-
kokursseja korkeakouluihin. 

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

Suuntautumisopinnot
avoimen yliopiston opinnot
erityispedagogiikka  25 op
 kasvatustiede  25 op
 Finnish Studies 15 op
englanti   �-4 ov
projektityö   1-4 ov
seminaari   1 ov
suomi ulkomaalaisille  � ov
toimittajakurssi  2-5 ov
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Opiskelijat

Byman Katelyn Longview,  
   USA
Elgbacka Elli-Maria Evijärvi
Forstie Duane  Cave Creek,  
   USA
Hall Kristin *  Rockford,  
   USA
Hillukka Brigitte ** Rockford,  
   USA
Hyväri Laura  Tornio
Jurmu Leah  Longview,  
   USA
Moilanen Tuomo *** Kiiminki
Niemikorpi Harri **** Ylivieska
Rintamaki Ryan Deer Park,  
   USA
Tikkanen Esa-Pekka ***** 
   Pyhäsalmi
Tuukkanen Katri Kyyjärvi
Törmänen Susanna Pudasjärvi
Yrjänä Lotta ****** Pielavesi

* lopetti 10.12.2007
** lopetti 10.12.2007
***        aloitti 24.9.2007
****      aloitti 7.1.2008
*****   aloitti 7.1.2008
******  aloitti 29.10.2008
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Linjan tavoitteena on kehittää nuor-
ten opiskeluvalmiuksia, valmentaa 
heitä jatko-opintoihin ja tukea oma-
aloitteisuuteen. Linjalla voi suorittaa 
lukion kursseja vastaavia opintoja eri 
oppiaineissa.

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

Suuntautumisopinnot
englanti   2-6 ov
matematiikka   2 ov
ruotsi    2 ov
projektityö   1-� ov
psykologia   2 ov
seminaari   1 ov
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Opiskelijat

Hyväri Anna-Kaisu Raahe
Impola Eeva  Pyhäjoki
Isopahkala Marjut Kalajoki
Joensuu Eveliina Alajärvi
Kamula Matti  Haapajärvi
Kantola Juho  Sonkajärvi
Karhumaa Riikka Siikajoki
Kaunisto Elias  Haukipudas
Kellokoski Sofia Kokkola
Kinnunen Minna * Reisjärvi
Konttila Mari  Nivala
Lehtola Roosa  Oulunsalo
Lesonen Emmi Kajaani
Lindroos Miia  Oulunsalo
Luokkanen Tommi Oulu
Myllylahti Aki  Kalajoki
Myllynen Johanna Haukipudas
Oksa Tuomas  Lumijoki

Ollila Niklas  Muurame
Peteri Aleksi   Jyväskylän  
   mlk
Pietarila Maarit Oulu
Pitkälä Emilia  Haapavesi
Poutanen Jani  Kälviä
Rahkola Jouni  Kalajoki
Rantala Annika Kalajoki
Soranta Vappu Haapavesi
Tervaniemi Mirjami Oulunsalo
Viinamäki Pihla Lappajärvi
Väisänen Henrik Västerås,  
   Ruotsi
Väkeväinen Ulla-Maija
   Lappajärvi
Yrjänä Marilla  Raahe

* aloitti 17.8.2007
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Linjan tavoitteena on yleissivistävien 
opintojen lisäksi antaa valmiuksia ja 
perusteita käytännön ammattialoil-
le, metalli-, puu-, sähkötekniikka- ja 
tekstiilialan sekä kotitalouden opin-
toihin. Linjalla voi myös korottaa pe-
ruskoulun arvosanoja matematiikas-
sa, uskonnossa ja englannissa.

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

Suuntautumisopinnot
englanti   2 ov
kotitalous   �-6 ov
metallityö   6 ov
projektityö   1-� ov
puutyö    � ov
tekstiilityö   � ov
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Opiskelijat

Autio Anna-Kaisa * Sievi
Haaponiemi Elina Sievi
Hartikka Timo  Siikajoki
Heiskanen Auli Sievi
Hiltula Eveliina Kälviä
Hintsala Harri  Rovaniemi
Isopahkala Juho Siikajoki
Jantunen Sanna ** Haapavesi
Jokitalo Juuso  Haukipudas
Jokitalo Juhana Raahe
Katainen Joonas Iisalmi
Kivioja Anu  Nivala
Korkeakangas Annukka *** 
   Sievi
Kupari Kyösti  Kalajoki
Kärkkäinen Ilari **** Ylivieska
Lehtola Henrik  Gagnef, 
   Ruotsi
Lohi Kirsi  Yli-Ii
Löppönen Joel Mockfjärd,  
   Ruotsi
Mäkelä Risto  Kalajoki
Niemi-Korpi Aleksi Kannus
Niskanen Jenni Kajaani
Niva Maria  Kokkola
Paananen Sami Kivijärvi
Palomaa Joakim Mockfjärd,  
   Ruotsi

Ranua Valtteri  Haapajärvi
Rautakoski Anne Kalajoki
Rentola Niko  Alavieska
Saari Netta  Oulunsalo
Savela Saku  Oulu
Sivula Petteri  Perho
Sivula Anni-Jennika Alajärvi
Tofferi Krista  Kokkola
Tölli Mari  Sievi
Tölli Meri  Haukipudas
Vilponen Jukka Kauhajoki
Vänttilä Mirjami Haapajärvi

*        lopetti 7.1.2008
**       aloitti 16.10.2007
***     lopetti 7.1.2008
****   aloitti 10.9.2007
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Opetuksen tavoite on luonnon tunte-
minen ja suojeleminen sekä luonnos-
sa liikkuminen ja eränkäynti. Opetus 
antaa valmiuksia luonnon oikeaan 
hyväksikäyttöön kestävän kehityk-
sen periaatteen mukaisesti. Opiske-
lun tärkeimpinä välineinä ovat olleet 
lähialueelle patikoiden, hiihtäen ja 
meloen tehdyt retket. Keväällä vael-
lettiin hiihtäen Pallas-Ylläs -tunturin 
kansallispuiston alueella. 

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

Suuntautumisopinnot 
avoimen yliopiston opinnot
 erityispedagogiikka 25 op 
 kasvatustiede  25 op
 Finnish Studies 15 op
erätaito   10 ov
kotitalous   1,5 ov
luonto- ja ympäristötieto 2 ov
matematiikka   2 ov
projektityö   1-4 ov
psykologia   2 ov
yhteiskuntatieto  2 ov
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Opiskelijat

Hautamäki Elisa Alajärvi
Kalliokoski Jarno Ullava
Kinnunen Janne Kälviä
Kivioja Tuukka  Rantsila
Koskela Topias Haapavesi
Leipälä Tapio  Haapajärvi
Leppänen Niilo Haapajärvi
Linjama Mikael Vesilahti
Muikku Tuomas Jyväskylä
Nikula Iiro  Kalajoki
Niskanen Matias Haapajärvi
Ojala Jyrki  Kalajoki
Oksanen Jonathan Mockfjärd,  
   Ruotsi
Peteri Sarianna Jyväkylän mlk
Riekki Juho  Haapavesi
Viinikka Rikhard Tingstäde,  
   Ruotsi
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Opetuksen tavoitteena on laajentaa 
sosiaali- ja terveysalan yhteiskun-
nallista ja kansainvälistä tietämystä. 
Linja antaa valmiuksia sosiaali- ja ter-
veysalan jatko-opintoihin ja opettaa 
toimimaan erilaisten ja eri-ikäisten 
ihmisten kanssa. Lisäksi linja kehit-
tää itsearviointia ja harjaannuttaa kir-
jalliseen ja suulliseen esittämiseen. 
Linjalla on mahdollisuus suorittaa 
perhepäivähoitajan teoriaopintoja ja 
vanhustyön opintoja, sekä ensiavun 
perus- ja jatkokurssi. Opinnot painot-
tuvat lapsityöhön sekä vammais- ja 
vanhustyöhön, opintoihin sisältyy 
myös työssä oppiminen. Linjan opis-
kelijat ovat tehneet yhteistyötä mu-
kautettujen opintojen ryhmän opis-
kelijoiden kanssa.

Linjan yleissivistävät opinnot
elämäntaito   11 ov
englanti   1-2 ov
matematiikka   1 ov
opinto-ohjaus   1 ov       
oppilaskunnan toiminta 0,5 ov
tietotekniikka   1 ov       
uskonto   �,5 ov         
äidinkieli   2 ov    
     
Suuntautumisopinnot
ensiavun perus- ja jatkokurssi 
    1 ov
kotitalous   1,5 ov
lasten hoito ja huolenpito 4 ov
luova toiminta ja musiikki 2 ov
projektityö   1-4 ov
työssä oppimisen jakso 1-� ov
vammaisten hoito ja huolenpito 
    2 ov
vanhusten hoito ja huolenpito
    2 ov
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Kiviniemi Iida  Reisjärvi
Kärki Katariina  Pyhäntä
Lamminaho Leila Töysä
Leppälä Minna Kokkola
Leppänen Noora Haapajärvi
Linna Risto  Perho
Lintula Linnea ** Haapavesi
Mustajärvi Salla Kempele
Myllykoski Sanna Kokkola
Myllymäki Salla Kärsämäki
Paavola Veera  Reisjärvi
Pelkonen Eveliina Haapavesi
Peltokorpi Hanna-Mari Sievi
Pohto Soili  Raahe
Raivio Emma-Leena Tornio
Rekinen Anna-Reeta Tyrnävä
Salonpää Sanna Kinnula
Saukkonen Sini Outokumpu
Torkkola Kaisa  Haapajärvi
Tölli Ilkka   Sievi
Viljamaa Sini  Sievi

*   lopetti 25.1.2008
**  lopetti 28.2.2008

Opiskelijat

Autio Saara  Sievi
Haapakoski Terhi Haapavesi
Hakala Tiina  Kokkola
Holmi Janika  Lumijoki
Hoppa Antti  Muhos
Iso-Junno Annika Rovaniemi
Karppinen Maija Lapinlahti
Katainen Emmi-Maria Haapajärvi
Ketola Suvi *  Espoo
Kinnunen Hellimari Kinnula
Kinnunen Tiina Raahe
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15.8. Lukuvuosi alkoi. Opistoomme 
saapui 1�5 opiskelijaa. Klo 18 pidet-
tiin opiston auditoriossa jumalan-
palvelus, jossa liturgina toimi rehto-
rimme ja saarnan piti johtokunnan 
varapuheenjohtaja Matti Taskila tuo-
den samalla johtokunnan tervehdyk-
sen. Myös opiskelijoiden vanhempia 
oli runsaasti mukana jumalanpalve-
luksessa. Kahvin jälkeen saattajat 
lähtivät kotimatkalle. Opistotunnilla 
käsittelimme järjestyssääntöjä. Illalla 
leikimme tutustumisleikkejä ja lopuk-
si hiljennyimme iltahartauteen.  

16.8. Opistotunnilla Kopsan Tuomas 
kertoi keittiövuoroista ja opettajat 
valinnaisista opinnoista. Lounaan 
jälkeen oli toimistointo. Myös ulko-
maalaiset opiskelijat esittäytyivät. 
Rehtori ja linjanohjaajat haastatte-
livat opiskelijoita iltapäivällä. Päiväl-
lisen jälkeen poimimme marjat opis-
ton pensaista.

17.-18.8. Opistotunnilla saimme in-
foa Peuranpolulle tehtävästä vaelluk-
sesta, listan tarvittavista tavaroista ja 

muovipusseja suojaamaan tavaroita 
sateelta. Lähdimme linja-autoilla 
kohti Salamajärven kansallispuistoa 
klo 12. 
Vaellusaamu alkoi harmaana ja 
sateisena, mutta aurinko alkoi va-
rovasti paistaa pilviverhon takaa. 
Saavuttuamme Ahvenlammelle pi-
dimme ensin ruokatauon. Sitten 
alkoi puolijoukkuetelttojen pystytys 
Jokitalon Tuomon opastaessa tyt-
töjä. Pojatkin pystyttivät itselleen 
teltan. Osa pojista nukkui mökissä, 
osa teltassa. Saunottiin ja uitiin. Iltaa 
vietettiin nuotiolla lättyjä paistaen ja 
syöden. Laulettiin ja pelattiin erilai-
sia pelejä. Illan päätteeksi Mikko piti 
iltahartauden. Yö sujui rauhallisesti, 
vaikka tyttöjen teltoissa oli tungos-
ta. Varsinkin aamulla tuntui olevan 
hauskaa, kun nukkumapaikat olivat 
ihan sekaisin. Joku huomasi nuk-
kuneensa pää teltan ulkopuolella. 
Purettiin teltat ja syötiin – taas matka 
jatkui. Kun näimme linja-autot, oli 
mahtavaa tuntea olevansa perillä, 
vaikka edessä oli vielä ajomatka. 
Takana oli yli 20 km vaellus. (Pihla 
Viinamäen kirjoituksesta)

19.8. Musiinkin päivä. Martti Mur-
toperä piti alustuksen aiheesta Mu-
siikki. Illalla oli opistolla seurat, joihin 
saimme Reisjärven Siionin väkeä 
mukaan.

20.8. Lukujärjestyksen mukainen 
opiskelu alkoi.
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23.8. Oppilaskunnan toimintaa al-
oiteltiin. Kaikki linjat alkoivat tehdä 
tiukkaa vaalityötä omien ehdokkaid-
ensa puolesta. Puolueeton vaali-
lautakunta asetettiin tarkkailemaan 
vaalityön etenemistä, hoitamaan 
käytännön järjestelyjä sekä valvo-
maan äänestystilannetta.

27.8. Illalla oli auditoriossa vaalijuh-
la. Ehdokkaat pitivät vaalipuheensa, 
vaalityö päättyi ja suoritettiin lip-
puäänestys. 

28.8. Outi piti kokouskoulutusta koko 
väelle. Kuulimme myös  vaalin tulok-
sen. 

31.8. Opistotunnilla julkistettiin lau-
takuntajako.  Vielä samana päivänä 
oli lautakuntien järjestäytymiskok-
oukset. Kokouksissa valittiin edu-
stajat opistoneuvostoon ja aloitet-
tiin toimintasuunnitelman tekeminen. 
Opistoillan teemana oli liikuntalau-
takunnan ideoima tupakoinninlopet-
tamiskampanja.

1.9. Liikuntapäivänä pidettiin olympi-
alaiset. Olympiatuli saapui opistolle 
liikuntalautakunnan johdolla. Miika 
sai kunnian asettaa tulen puistossa 
sijaitsevan patsaan juurelle Juhanan 
soittaessa trumpettia. Illalla oli seur-
at.

2.9. oli Keijo Töllin pitämä alustus 
Raittiudesta. Alustus seurasi vilkas 
keskustelu. Illalla kokoonnuimme 
vielä Sanan kuuloon.

3.-4.9. Lellit tekivät melontaretken 
Kuusikkosaareen. 

14.-15.9. Kansanopistokurssi.  
Kurssilaisiksi tulivat opistolaisten 
vanhemmat. Keskustelimme koko 
joukolla mm. kodin ja opistokodin 
pelisäännöistä. Lauantaina Jouni 
Lesonen piti alustuspuheenvuo-
ron aiheesta Miten huolehdimme 
itsestämme ja toisistamme. Van-
hempienneuvosto piti kurssin aikana 
järjestäytymiskokouksen.

16.9. Osallistuimme Reisjärven rau-
hanyhdistyksen järjestämiin syys-
seuroihin. 

20.9. vietimme Nälkäpäivää. 
Säästyneet rahat lahjoitimme 
Nälkäpäivä-keräykseen.

29.9. Ympäristöpäivä. Työnjaon jäl-
keen teimme töitä jokainen omalla 
vastuualueellamme. Siivosimme 
opiston ulkoalueet. Iltaseurojen jäl-
keen kokoonnuttiin vielä oman väen 
keskusteluiltaan.

30.9. Teemana erilaisuus. Irma ja 
tukioppilaat olivat järjestäneet erilai-
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sia toimintapisteitä sekä sisällä että 
ulkona. Opistokodissamme oli iltas-
eurat.

1.-6.10. Olimme tarjoilemassa kink-
kukiusausta ja keittämässä nokip-
annukahvia Sikapäivillä Oulussa ja 
Ylivieskassa. Keräsimme näin varoja 
opintomatkaa varten.

13.10. Teknologiakoulutustilojen 
käyttöönottojuhla. Juhlapuheen piti 
palvelujohtaja Tellervo Renko. Tutki-
musjohtaja Esa-Matti Järvinen Oulun 
yliopistosta piti myös puheenvuoron. 
Opiston kuorot esiintyivät. Juhlassa 
annettiin Suomen Kansanopistoy-
hdistyksen kultainen ansiomerkki 
toimistonhoitaja Inkeri Paukkerille ja 
kehitysvammahuoltaja Pirkko Lep-
päselle �0 vuoden työstä opistossa. 
Hopeinen ansiomerkki myönnettiin 
toimistovirkailija Eveliina Immoselle 
20 vuoden työstä.

14.10. Itsetuntopäivä. Illalla opis-
tolta lähetettiin suorana lähetyksenä 
seurat radio Pookin välityksellä.

20.-28.10. Syysloma.

3.11. Pyhäinpäivä. Kynttilärinki syt-
tyi puistoon, kun opiskelijat muistivat 
kuolleita omaisiaan.

4.11. Ruotsalaisuuden päivä. Ruot-
salaiset opiskelijat olivat suunnitel-
leet ohjelman. Illalla olimme seurois-
sa Reisjärven rauhanyhdistyksellä.

8.11. Saimme kalenterit – myyntikil-
pailu käynnistyi.

9.-10.11. Teimme opistoesittelymat-
kan Alajärvelle ja Vaasaan. Vaasan 
rakennukset ja Huutoniemen kirkko 
herättivät erilaisia mielipiteitä. Vaas-
assa oli opastettu kiertoajelu ja 
Raippaluodon siltakin tuli tutuksi. 

11.11. Opinto-ohjaaja Anneli Ker-
minen opasti opiskelijoita sähköisen 
hakukortin täyttämisessä. Opistolla 
pidettiin iltaseurat.

20.11. Valokuvauspäivä

24.11. Lahjapajat. Opiskelijoilla oli 
mahdollisuus tehdä monenlaista: 
korun, enkelin, seimiasetelman, jou-
lukaramelleja, pajukoristeen, valm-
istaa saippuaa... Illalla oli vielä keit-
tiölautakunnan järjestämä jäätelöilta 
ja tyttöjen pelejä viime vuoden 
opiskelijoita vastaan. Päivän päät-
teeksi keskustelimme yhdessä ai-
heista Puheemme, liikunta ja viihde.  



45

25.11. Thanksgiving-päivä. Viet-
imme amerikkalaisten järjestämää 
kiitospäiväjuhlaa. Keittiönväki ja koti-
talouden juhlakurssi olivat kokan-
neet mahtavia ruokia. Juhla-ateria oli 
hieno tilaisuus. Aterian yhteydessä 
amerikkalaisilla oli pieni ohjelmanu-
mero. 

5.12. Oman väen joulujuhla.

6.12. Itsenäisyyspäivä. Men-
imme Reisjärven kirkkoon itsenäi-
syyspäivän jumalanpalvelukseen, 
jossa opiston mies- ja pikkukuoro 
sekä soittajat avustivat. Osallis-
tuimme myös kunnan järjestämään 
juhlaan.   

7.12. Siivosimme kämppämme 
joulukuntoon.  Iltapäivällä oli hen-
kilökunnan ja opistolaisten välinen 
lentopallo-ottelu. Klo 16 oli juhlallin-
en joulupäivällinen, johon osallistui 
myös opiston johtokunta. Illalla solu-
issa vietettiin pikkujouluja. 

8.12. Linjatunneilla saimme jakso-
palautteet. Joulujuhla oli Reisjärven 
kirkossa klo 15. 

9.12.2007-2.1.2008 Joululoma

2.1. Aloitimme kevätlukukauden. 
Toivotimme uudet opiskelijat tervet-
ulleiksi joukkoomme.

5.-6.1. Loppiaispäivät. Lauantaina 
Tuomo Hilliaho piti alustuksen ai-
heesta Seurustelu ja avioliitto. Sun-
nuntaina Eero Nuoliojan alustuksen 
aiheena oli Jumalan valtakunta. 

18.1. Kauan odotettu punttisali 
valmistui. Käytännön linjan pojat 
ahkeroivat sen kimpussa monta 
kuukautta. Päätimme liikuntalau-
takunnan kanssa, että pidämme punt-
tisalin avajaiset ja otamme sen näin 
virallisesti käyttöömme. Tilaisuuden 
aluksi Duane piti avajaispuheen. 
Katsoimme liikuntalautakunnan 
tekemän kuntosalin esittelyvideon. 
Sille sai nauraa ihan kunnolla! Siirry-
imme sitten upouudelle salille, missä 
opistoneuvoston presidentti Juhana 
suoritti virallisen avauksen.

19.1. Kotiväenpäivä. Kotiväkeä oli 
saapui ilahduttavan paljon. Rehtori 
kertoi opistokuulumisia, kuorot lau-
loivat, oli opistolaisten ja vanhempi-
en välisiä otteluja.
Keskustelimme Teuvo Ahon alustuk-
sen pohjalta. Aiheena oli Sukupolvi-
en välinen vuorovaikutus. 

20.1. Jaakko Tahkola esitteli SRK:
n tekemää sisä- ja ulkolähetystyötä 
sekä muuta toimintaa.
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Päivällisen jälkeen lähdettiin 
pitämään opistoesittelyä Ylivieskan 
ry:lle.

22.1. Henkilökunta järjesti iltakylän 
opiston tiloissa.

1.-3.2. Kuopio-Jyväskylä – opinto-
matka. Perjantai-iltana Kuopion ry:
llä oli opistoesittely ja seurat. Yövy-
imme perheissä. Lauantaipäivä ku-
lui ulkoilemalla Riihivuoressa. Illaksi 
menimme Jyväskylän ry:lle nuorte-
niltaan, jossa rehtorimme piti alus-
tuksen. Sunnuntaina esittelimme 
opistoamme ja olimme seuroissa. 

Opinto-ohjaaja Anneli Kerminen tuli 
alkuviikosta opistolle, joten opiskeli-
joille oli hyvä mahdollisuus hen-
kilökohtaiseen ohjaukseen. Lau-
antaina 9.2. oli varsinainen opon 
päivä. Aamupäivällä puhuttiin mm. 
yrittäjyydestä ja oppisopimuskoulu-
tuksesta. Päivällä Jani Lamminmäki 
piti paloturvallisuuskoulutusta. Ilt-
apäivän aikana opiskelijat harjoitteli-
vat nettihakua.

10.2. Naisten ja miesten päivä. 
Tytöillä ja pojilla oli omat luennot ja 
keskustelut. Raija Ahola työskenteli 
tyttöjen kanssa, Jari Tuunanen poi-
kien kanssa.

13.2. Olimme laskemassa mäkeä 
Kantinkankaalla. 

14.2. Ystävänpäivä. Vaaleanpun-
aisena päivänä oli ihana muistaa ys-
tävää positiivisin ajatuksin ja sanoin. 
Ilta huipentui ohjelmailtaan. 

20.2. Vieraita Oulun konservatorio-
sta.

23.-24.2. Elämänkaariviikonlop-
pu. Lauantaina muistelimme omaa 
lapsuuttamme. Jokitalon Päivi piti 
luennon nuoruudesta.  Sunnuntaina 
tarkastelimme aikuisuutta ja van-
huutta. Samaisen viikonlopun aika-
na opistolla oli kurssilla Reisjärven 
raamattuluokkaisia ja amerikkalaisia 
opiskelijoita.

1.-9.3. Hiihtoloma

11.3. Luonto- ja erälinja lähti hiihto-
vaellukselle Lappiin.

13.3. Saimme vieraaksemme 
Haapajärven varttuneiden kerhon. 

14.3. Opiston johtokunnan kokous. 
SRK:n nuorisotyön avustajat puol-
isoineen olivat kurssilla perjantai-il-
lasta lauantai-iltaan.
 
15.-16.3. Viikonlopun teemana oli 
hyvinvointi. 
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18.3. Jyväskylän tiistaikerho vier-
aana. 

19.3. Pääsiäisen teemapäivä. Ko-
koonnuimme iltapäivällä auditorioon 
seuraamaan pääsiäiskuvaelmaa. 
Juhlallisen pääsiäisaterian jälkeen 
menimme Reisjärven kirkkoon ja 
osallistuimme Herran pyhän ehtool-
lisen viettoon. Kirkkokahvin jälkeen 
laulelimme pääsiäislauluja.

21.-24.3. Pääsiäisloma

29.-30.3.  Entisiä opistolaisia oli kan-
sanopistokurssilla. 

31.3.-5.4. Olimme työvuoroissa si-
kapäivillä. Retkikassa alkanee olla 
koossa! 

31.3. Reisjärven kristillinen kansano-
pistoyhdistys ry:n vuosikokous. 

8.4. Stl:n opiskelijat järjestivät satu-
tuokion Reisjärven ry:n päiväker-
holaisille ja Rantaniemen asukkaille.

10.4. Pidimme keskusteluillan.

11.4. Toivo Haapalainen kävi kerto-
massa yrittäjyydestä. Illalla saimme 
nauttia erityislinjan järjestämästä 
ohjelmaillasta.
      
12.4. Kädentaitojen päivänä vi-
imeistelimme töitämme, jotta sai-
simme ne valmiiksi ennen opiston 

päättymistä. Ylivieskan pyhäkoulu-
laisia oli tutustumiskäynnillä. 

13.4. Veteraanien päivänä saimme 
neljä sotaveteraania Nivalasta ker-
tomaan sotamuistoja. Mikko-rehto-
rimme piti jumalanpalveluksen. Kirk-
kokahvin jälkeen kokoonnuimme 
auditorioon. Katri ja Harri haastatte-
livat vieraitamme. Mieskuoro ja pik-
kukuoro lauloivat. Lauloimme myös 
yhdessä isänmaallisia virsiä.
Opistokodissamme oli iltaseurat.

14.4. Äänitimme cd:n Reisjärven 
kirkossa. 

27.-30.4. Hartaasti odotettu opinto-
matka! Paljon kokemuksia ja uutta 
nähtävää. Tutustuimme Tallinnan 
lisäksi mm. Pärnuun, Tarttoon ja 
Vöruun. Hieno reissu!

10.5. Opisto päättyi kevätjuhlaan. 
Rikas vuosi on takana, on aika haja-
antua kukin omille teillemme. Kiitol-
lisin ja haikein mielin hyvästelimme 
toisemme. 
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Pienoisyhteiskunnan eli oppilaskun-
nan toiminnasta on vastannut presi-
dentin johtama opistoneuvosto, joka 
on vaaleilla valittu opiskelijoiden ja 
henkilökunnan yhteistyöelin. Op-
pilaskunnan toimintaa on ohjannut 
kuraattori. Opistoneuvoston opiskeli-
jajäseniä olivat Juhana Jokitalo (pre-
sidentti), Emmi Lesonen (siht.), Mi-
kael Linjama, Reeta Rekinen, Jouni 
Rahkola, Katri Tuukkanen, Emilia 
Pitkälä, Henrik Väisänen, Riikka Kar-
humaa, Katelyn Byman, Soili Pohto, 
Iida Kiviniemi ja Tiina Hakala. Hen-
kilökunnasta mukana olivat Mikko 
Kinnunen, Helinä Kinnunen, Pauliina 
Rentola ja Sanna Kopsa. 

Opistoneuvosto kokoontui keski-
määrin kaksi kertaa kuukaudessa. 
Presidentti ja varapresidentti nimesi-
vät jäsenet lautakuntiin yhdessä ku-
raattorin kanssa. Opiston opiskelijat 
ja henkilöstö toimivat jäseninä opis-
toneuvoston alaisissa hevostenhoi-

to-, keittiö-, kioski-, vapaa-ajan-, lii-
kunta-, ohjelma-, retkeily-, tekninen-, 
teknologia-, tiedotus-, tukioppilas- ja 
ympäristölautakunnissa. Opistoneu-
voston tavoitteena on kehittää oppi-
laskunnan toimintaa jäsentyneeksi 
internaattipedagogiikan osakokonai-
suudeksi. Opistoneuvoston kokouk-
sissa olemme keskustelleet opiston 
vapaa-ajan toiminnasta ja ideoineet 
yhteisiä tapahtumia. Oppilaiden aloit-
teet ja ideat on käsitelty opistoneu-
vostossa ja välitetty kasvatustiimiin. 
Kasvatustiimin oppilaskuntaa koske-
vat asiat ovat välittyneet lautakuntiin 
opistoneuvoston kautta.

Kaikki lautakunnat ovat osallistuneet 
vuorollaan teemapäivien ohjelman 
järjestämiseen. 
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Hevostenhoitolautakunta hoiti opistolla hevoset, joita tänä vuonna oli yhteensä 4. Lautakunta 
huolehti tallivuoroista ja hevosten hyvinvoinnista sekä järjesti eri tapahtumien yhteydessä 
ratsastusta ja poniajelua. Lautakunta on myös satsannut erityisesti työturvallisuuteen tallilla. 

Keittiölautakunta oli vastuussa sunnuntaiseurojen puhujien kahvituksesta. Lautakunta orga-
nisoi toimialaansa liittyviä tapahtumia opintomatkan hyväksi järjestämällä mm. jäätelöillan. 
Myös opintomatkojen eväistä huolehtiminen kuului lautakunnan tehtäviin. 
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Kioskilautakunta kävi tukussa ahkerasti. Siitä pitivät huolen opistolaiset ja kurssilaiset tyhjen-
tämällä kioskia tasaiseen tahtiin. Kioskissa myytiin myös oppilaskunnan ja SRK:n julkaisuja. 
Kioski toimi myös linja-autoissa yhteisten opintomatkojen aikana. 

Liikuntalautakunta järjesti huumorimielisiä turnauksia ja liikuntatapahtumia, organisoi tupa-
koinninlopettamiskampanjan sekä järjesti kuntosalin avajaiset. Lisäksi lautakunta hankki 
uusia pelivälineitä ja kunnosti vanhoja. Lautakunnan jäsenet pääsivät hyödyntämään omaa 
harrastuneisuuttaan ja taitojaan toimimalla mm. tuomareina ja liikuntavuorojen vetäjinä. 



51

O
H

JELM
A

LA
U

TA
K

U
N

TA
R

ETK
EILY

LA
U

TA
K

U
N

TA
Ku

va
: S

tu
di

o 
Sa

ra
st

e
Ku

va
: S

tu
di

o 
Sa

ra
st

e

Ohjelmalautakunta järjesti ohjelmailtoja lukuvuoden aikana. He toteuttivat ja organisoivat 
mm. vanhempien päivän, oman väen joulujuhlan ja ystävänpäiväohjelman. Lautakunnan jä-
senet pääsivät hyödyntämään aktiivisesti luovuuttaan ja lahjakkuuttaan. Ohjelmalautakunta 
osallistui vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestämiseen.

Retkeilylautakunta suunnitteli ja järjesti kevään opintomatkan Viroon. Lisäksi lautakunta osal-
listui pienten opintomatkojen järjestelyihin. Retkeilylautakunta osallistui vuorollaan teemapäi-
vien ohjelman järjestämiseen.
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Tekninen lautakunta kokoontui tarvittaessa talonmiehen johdolla. 

Teknologialautakunta huolehti opiston tietokoneista yhteistyössä tietotekniikan opettajien 
kanssa. Lautakunnan jäsenet toimivat tietotekniikan tutoreina, jotka ohjaavat opiskelijoita tie-
tokoneiden ja tietoverkkojen käytössä. Jäsenet pitivät huolta tietokoneiden ohjelmistoista ja 
tutustuivat myös palomuurin toimintaan ja hoitoon. 
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Tiedotuslautakunta organisoi opistokalenterin myynnin kilpailun avulla. Sen oli järjestämässä 
myös teemapäiviä kuten pyhäinpäivän ohjelmaa. 

Tukioppilaslautakunnan tehtävä on lujittaa opistoperheen yhteishenkeä ja ilmapiiriä. Tavoit-
teena on rohkaista kaikkia opiskelijoita mukaan yhteiseen toimintaan. Lautakunta organisoi 
mm. opistopaidan hankkimisen. Tukioppilaat saivat tehtäviinsä koulutuksen. Lautakunta osal-
listui itsetunto-, erilaisuus- ja hyvinvointiteemapäivien järjestämiseen. 
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Ympäristölautakunta panosti opiston viihtyvyyteen organisoimalla opiston koristelun jouluna 
ja järjestämällä keväällä ympäristötalkoot. Lautakunta järjesti solujen välisen siisteyskilpailun 
ja huolehti opistobussin siisteydestä. Lisäksi lautakunta osallistui vuorollaan teemapäivien 
ohjelman järjestämiseen.

Vapaa-ajan lautakunta ideoi ja toteutti vapaa-ajan toimintaa opistolaisille. Lautakunta huolehti 
arpojen myynnin organisoinnista. Lisäksi he olivat mukana toteuttamassa eri teemapäiviä ja 
järjestämässä ohjelmaa eri tilaisuuksiin. Rantalan kunnostaminen vapaa-ajan viettopaikaksi 
oli edelleen tämän lautakunnan yksi suurimmista projekteista. 
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28.-31.07.08  
Musiikin ja luovan toiminnan kurssi 
Piano, viulu, sello ja kannel

29.-31.08.08  
Kurssi au paireille
 
12.-14.09.08  
Kurssi yrittäjille, yritysten 
vastuuhenkilöille ja puolisoille

26.-28.09.08  
Vaelluskurssi Peuran polulle
 
Kansanopistokurssi: 
vuosina 02-0� ja 06-07 opistossa 
olleille ja puolisoille
  
Iloa liikunnasta: isät ja pojat
 
Raamatun kertomusten kurssi

10.-12.10.08  
Elämäntaidon kurssi: 
60-luvulla Jyväskylässä opiskellei-
den ja puolisoiden kurssi

14.-16.11.08 
Työyhteisökurssi: 
hammasteknikot, hammaslääkärit, 
hammashoitajat ja puolisot

14.-16.11.08  
Raamattuluokan ja pyhäkoulun 
opettajien kurssi
  
Päiväkerhon opettajien kurssi

18.-20.11.08  
TietoTaitoTerveys –kurssi
  
Kurssi maanviljelijöille, 
maaseutuyrittäjille ja puolisoille

28.-30.11.08  
Opettajaksi opiskelevien 
ja vastavalmistuneiden kurssi  

Kursseista lisää: www.rkropisto.fi
Ilmoittautumiset: toimisto@rkropisto.
fi, puh. (08) 772 6600 

Reisjärven kr. opisto
Räisälänmäentie �81
85940 RÄISÄLÄNMÄKI 

KURSSEJA YMPÄRI 
VUODEN, TERVETULOA!
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Mitä tarkoittaa AVOIN yliopisto?

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

Reisjärven kr. opisto, Suomenselän 
kansalaisopisto sekä Jyväskylän  
ja Oulun yliopistot järjestävät yh-
teistyössä lukuvuonna 2008-2009  
yliopistollista arvosanaopetusta 
seuraavasti:

Erityispedagogiikan perusopinnot 
(25 op) 
Kasvatustieteen perusopinnot        
(25 op) 
Teologian perusopinnot (25 op)
Finnish Studies –opinnot (15 op)

Reisjärven kr. opiston perusoppijak-
son opiskelijat voivat suorittaa opis-
tosta käsin minkä tahansa yliopiston 
ja ammattikorkeakoulun verkkokurs-
seja. Opisto tarjoaa tähän puitteet ja 
käyttöopastusta.
Opintojen ohjaus tapahtuu verkossa 
opintoja järjestävän oppilaitoksen  
toimesta

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:

Yhdyshenkilö
Sirkka-Liisa Törmänen
puh. (08) 772 666�
sirkkaliisa.tormanen@rkropisto.fi

tai
Reisjärven kr. opisto 
puh. (08) 772 6600
toimisto@rkropisto.fi
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Reisjärven kristillinen opisto, Räisälänmäentie 381, 85940 Räisälänmäki
p. (80) 772 6600, www.rkropisto.fi

TULE OPISTOON!
Erityislinja      • elämäntaitoja ja valmentavaa koulutusta

Kasvatusalan linja    • valmiuksia korkeakouluopintoja varten
       • avoimen yliopiston opintoja: 
        kasvatustiede (25 op)
        erityispedagogiikka (25 op) 
        teologia (25 op)

Kieliopintojen linja    • lukion oppimäärää vastaavia kursseja

Käytännön työn linja    • peruskoulun arvosanojen korotusta

Luonto- ja erälinja    • erätaitoja ja luontotietoa

Sosiaali- ja terveysalan linja  • alalle valmentavia opintoja

Runsaasti valinnaisia opintoja • erätaito, 
hevostenhoito, hopeatyöt, kirjansidonta, koristemetallityöt, 
kotitalouden juhlakurssi, kuorot, kuvataide, lasityöt, liikuntaa, 
metsästäjäkorttikurssi, posliininmaalaus, puukontekokurssi, 
puutyö, radiotyö, soittotunnit, soitinryhmä, tekstiilityö, tie-
tokoneen A-korttikurssi, toimittajakurssi, tulityökorttikurssi, 
vesijumppa, viro, yrittäjyyskoulutus

       Hakuajat nuoret 15.4., aikuiset 31.7. mennessä

Koulunkäyntiavustajakoulutus  • hakuaika 1.1.-31.3.2008

LYHYTKURSSEJA YMPÄRI VUODEN • tutustu kotisivuihin, seuraa ilmoittelua. Tervetuloa!
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