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REHTORIN KYNÄSTÄ

Mikko Kinnunen

Opistotyö on yhteistyötä

Opistovuodella on monta nimeä: opin-
toihin suuntautumisen vuosi, rakentava 
välivuosi, tulevaisuuteen suuntautumi-
sen vuosi. Koska opistolaiset ja opis-
ton työntekijät toimivat tiiviisti yhdessä, 
opistovuosi on myös yhteistyön vuosi. 
Lukuvuosi 2008 – 2009 oli opiston 54. 
työvuosi, jonka aikana opistossa opiskeli 
enimmillään 146 opistolaista. Lyhytkurs-
seilla kävi vuonna 2008 yhteensä 2730 
kurssilaista. 

Kansanopistoja kehotetaan yh-
teistyöhön

Opetusministeriö asetti 1.2.2008 työryh-
män, joka on valmistellut ehdotuksen va-
paan sivistystyön kehittämiseksi vuosille 
2008 – 2012. Työryhmän loppuraportin 
valossa opiston tulevaisuus on myöntei-
nen. Kansanopistot nähdään edelleen 
sisäoppilaitoksina, jotka toimivat oman 
arvo- ja aatetaustansa ja kasvatustavoit-
teidensa pohjalta.

Raportti velvoittaa kansanopistoja alueel-
liseen ja valtakunnalliseen yhteistyöhön. 
Opistomme on jo nyt verkottunut moneen 
suuntaan. Teemme tiivistä yhteistyötä 

saman taustayhteisön omaavien Ranuan 
ja Jämsän opistojen kanssa. Opistoilla ja 
taustayhteisön keskusjärjestöllä on yhtei-
nen kansanopistotoimikunta, joka asetti 
viime vuonna tulevaisuustyöryhmän. 
Työryhmä jättää loppuraporttinsa tou-
kokuussa 2009. Raportissa arvioidaan 
opistojen nykytilaa ja hahmotetaan yh-
teistyön syventämisen mahdollisuuksia.

Opisto aloitti koulunkäyntiavustajakoulu-
tuksen syksyllä 2008. Ensimmäiset 12 
koulunkäyntiavustajaa valmistuvat tou-
kokuussa. Tähän liittyen opisto on tehnyt 
hankeyhteistyötä Oulun eteläisen alueen 
ammatillisen lisäkoulutuksen järjestäjien 
kanssa. Yhteisissä kehittämishankkeissa 
on kehitetty verkko-opetusta ja ammatil-
lisen lisäkoulutuksen laatutyötä. Tähän 
liittyen on valmistunut opiston koulun-
käyntiavustajakoulutuksen laatukäsikirja. 

Opiston koulunkäyntiavustajaopiskelijat 
harjoittelevat alueen oppilaitoksissa. Yh-
teistyö eri koulujen kanssa on lähtenyt 
hyvin käyntiin. On ollut ilo saada myön-
teistä palautetta reippaista ja ahkerista 
opiskelijoistamme, joista on ollut iloa ja 
apua kouluissa. Toimivat työelämäyh-
teydet ovat tärkeä osa ammatillista lisä-
koulutusta. Työelämäyhteistyötä teemme 
myös Rantaniemen asumispalveluyksi-
kön kanssa. Rantaniemen kanssa kehi-
tämme myös kehitysvammaisten lyhyt-
kursseja.  

Opiston valtionosuus muuttu-
massa osin hankepohjaiseksi

Kansanopistoja koskevan uuden ra-
hoitusmallin valmistelu on käynnissä. 
Ehdotuksen mukaan 15 % valtionosuu-
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desta tulee muuttumaan laatu- ja kehit-
tämispohjaiseksi. Kehittämishankkeet 
ovat olleet tärkeä osa opistomme kehit-
tämistyötä viime vuosien aikana. 2000-
luvulla olemme toteuttaneet yhteensä 10 
hanketta, joiden kautta olemme saaneet 
kehittämisavustusta yhteensä 501 187 
euroa. Moni asia on mennyt eteenpäin. 
Olemme valmistautuneet rahoitusmallin 
muutokseen myös perustamalla hanke-
koordinaattorin toimen. Kehittämisestä 
on tullut osa työn tekemistä.

Opetusministeriön työryhmän ehdotuk-
sen mukaan opintosetelijärjestelmä tulee 
jatkumaan. Olemme hakeneet opintose-
teliavustuksia oppimisvaikeuksista kär-
siville myös tulevaa opistovuotta varten. 
Tänä vuonna opistoseteli voitiin myön-
tää kahdellekymmenelle opistolaiselle. 
Opintosetelit auttavat omalta osaltaan 
erityistä tukea tarvitsevien opistolaisten 
opiskelua, joka on tärkeä osa Reisjärven 
opiston työtä.

Elämme monella tapaa muutoksen ai-
kaa. Kansanopistojen ylläpitämislupien 
uusiminen käynnistyy ensi syksynä. Kai-
ken muutoksen ja kehittämisen keskellä 
koemme pysyvänä ja muuttumattomana 
uskon perustuksen, jonka pohjalta on 
turvallista tehdä opistotyötä myös tulevi-
na vuosina.
 
Lämmin kiitos yhteistyöstä!

Opistolaiset kirjoittivat opistovuoden 
päättyessä: ”Opistovuosi on merkinnyt 
minulle elinikäisiä ystäviä, keskusteluja, 
uutta tietoa, uskon vahvistumista, roh-
kaistumista, vahvistumista, itsenäisty-
mistä, sosiaalistumista, elämäntaitoja ja 

kasvamista. Olen oppinut arvostamaan 
erilaisuutta. Rohkenen nyt olla oma it-
seni. Olen tykännyt luottamustehtävis-
tä. Olen oppinut kantamaan vastuuta. 
Kokonaisuudessaan vuosi on merkinnyt 
minulle todella paljon. Tämä on ollut yksi 
parhaimmista vuosistani. Olen saanut 
eväitä elämään.”

Opistovuoden päättyessä mieli on syvästi 
kiitollinen. Taivaan Isä on siunannut työ-
tämme. Talo on ollut täynnä. Seuraavaksi 
vuodeksi on runsaasti hakijoita. Työnte-
kijöillä on ollut kehittävä ote työhönsä. 
Luottamushenkilöt, opistoyhdyshenkilöt 
ja opistotyön avustajat ovat toimineet 
aktiivisesti opiston hyväksi. Kannatusyh-
distyksen, taustayhteisön ja sisaropisto-
jen väki on tukenut merkittävällä tavalla 
toimintaamme. Yhteistyö eri tahojen ja 
viranomaisten kanssa on toiminut hy-
vin. Valtiovalta on tukenut merkittävällä 
tavalla opistotyötä. Lämmin kiitos teille 
kaikille!

Tämän opistovuoden aikana Teuvo Aho 
päätti arvokkaan työnsä opiston johto-
kunnan pitkäaikaisena puheenjohtajana. 
Olemme kokeneet Teuvon sielunhoidol-
lisena puheenjohtajana, joka rohkaisi ja 
kannusti meitä arkisessa työssämme. 
Kiitämme Teuvoa kuluneista yhteistyön 
vuosista!

Samalla toivotamme uuden puheenjohta-
jan Matti Taskilan ja uuden varapuheen-
johtajan Tapani Kirsilän tervetulleeksi te-
kemään työtä kanssamme. Opistotyö on 
alusta loppuun saakka yhteistyötä.  
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VUOSIKERTOM
US 2008

Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyh-
distys ry             

VUOSIKERTOMUS 2008

1 TOIMINTA-AJATUS, KEHIT-
TÄMISSTRATEGIA JA TAVOIT-
TEET VUONNA 2008

Reisjärven kristillistä opistoa kehitettiin 
toiminta-ajatuksen mukaan yleissivistä-
vää ja ammatillista aikuiskoulutusta an-
tavana ja elinikäisen oppimisen ajatusta 
toteuttavana sisäoppilaitoksena, jonka 
tarkoituksena on laajentaa opiskelijoiden 
yleissivistystä, edistää heidän jatko-opin-
tojaan, laajentaa heidän yhteiskunnallista 
tietämystään sekä tukea heidän persoo-
nallista kehitystään.

Opistoa kehitettiin yleissivistävänä sisä-
oppilaitoksena, jonka pedagogisen toi-
minnan perustana ovat taustayhteisön 
arvot. Kehittämistyössä painotettiin inter-
naattipedagogiikkaa opiston painopiste-
alueiden suunnassa.    

TOIMINNALLISTEN JA TALOU-
DELLISTEN TAVOITTEIDEN TO-
TEUTUMINEN VUONNA 2008:

1. Perusoppijaksolla oli tavanomaista 
enemmän opiskelijoita. Aikuisopiskelijoi-
ta oli viime vuosia enemmän. Opistos-
sa opiskeli keskimäärin 137 opiskelijaa 
(tavoite 125). Lukuvuoden 2007 – 2008 
kevätlukukaudella oli 132 opiskelijaa ja 
lukuvuoden 2008 – 2009 syyslukukau-
della 143 opiskelijaa. Perusoppijakson 
opiskelijoista kertyi yhteensä 5509 opis-

kelijaviikkoa, mikä on 76 % kokonais-
opiskelijaviikkomäärästä. Erityisen tuen 
tarjoamiseen panostettiin oppilashuolto-
työn, vapaa-ajan ohjaajan palkkauksen, 
laaja-alaisen erityisopetuksen ja opinto-
seteliavustusten avulla.

2. Lyhytkursseja järjestettiin suunni-
teltu määrä, mutta niihin osallistui suun-
niteltua enemmän kurssilaisia. Vuonna 
2008 järjestettiin 67 lyhytkurssia (tavoite 
69). Lyhytkurssilaisia opiskeli vuoden 
aikana 2730 (tavoite 2450). Lyhytkurs-
sien keskikoko oli 41 kurssilaista (kan-
nattavuusraja 12). Lyhytkursseista kertyi 
opiskelijaviikkoja 1723 (tavoite 1550). 
Lyhytkurssien opiskelijaviikot olivat 31 % 
perustyökauden opiskelijaviikoista ja 24 
% kokonaisopiskelijaviikkomäärästä. Ly-
hytkurssilaisten määrä vastasi 72 vuosi-
opiskelijaa. Yhteenlaskettu vuosiopiskeli-
jamäärä oli vuonna 2008 209 opiskelijaa 
(vuonna 2007 196). Vuonna 2008 kertyi 
yhteensä 7232 vapaan sivistystyön opis-
kelijaviikkoa, joka on opiston historian 
suurin opiskelijaviikkomäärä. Lyhytkurs-
sitoiminnan asiakaspalvelua kehitettiin 
peruskorjaamalla Orpolan kurssiasunto-
la sekä parantamalla viihtyvyyttä muissa 
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asuntoloissa.  Opiston ulko-ja sisäopas-
teet uusittiin.

3. Kehitettiin lyhytkurssien tiedonhal-
lintaohjelmistoa yhteistyössä Jämsän 
ja Ranuan kristillisten kansanopistojen 
ja SRK:n kanssa. Ohjelmistoon lisättiin 
kursseille ilmoittautuminen ja maksu-
mahdollisuus netin kautta. Myös kurs-
siohjelma tulostetaan netistä. Ohjelmisto 
otetaan käyttöön syksyllä 2009.    

4. Koulutustoiminnan lisääntymisen 
vuoksi opettajien työmäärä kasvoi. Tä-
män vuoksi palkattiin vapaa-ajan ohjaaja 
perusoppijaksoa varten. Tuntiopettajien 
opetustuntien määrää lisättiin ja keittiölle 
palkattiin tarpeen mukaan lisätyövoimaa 
perusoppijakson opiskelijamäärän kas-
vun vuoksi. 

5. Saatettiin loppuun opetushallituk-
sen tukema Elämänkorkeakoulu–kehit-
tämishanke, jossa kehitettiin yhteistyötä 
asumispalveluyksikkö Rantaniemen 
kanssa. Yhteistyön ansiosta Erityisam-
mattioppilaitos Luovi perusti Rantanie-
men yhteyteen sivutoimipisteen, jossa 
annetaan erityisammattikouluun valmen-

tavaa koulutusta. Toteutettiin EAKR-han-
ketta Innovatiivinen ICT-oppimisympäris-
tö, jossa hankittiin laitteita teknologiati-
loihin ja tietokoneluokkaan. Valmisteltiin 
ESR-hanketta, jossa kehitetään teknolo-
giakoulutusta. Osallistuttiin Virtuoosi- ja 
Sattuma –hankkeisiin, joissa kehitetään 
ammatillista lisäkoulutusta. Tavoitteena 
oli toteuttaa kehittämishankkeita, jotka 
tukevat opiston ydintoimintaa. Tavoite 
toteutui.

6. Vuoden ylijäämäksi muodostui 105 
399 euroa (tavoite 125 000 euroa).

OPISTON ARVOT:

Opetus- ja kasvatustyössä painotettiin 
vapaan sivistystyön lain (632/98) mukai-
sesti opiskelijoiden omaehtoista opiske-
lua ja opiston arvo- ja aatetaustaa, joka 
nousee opiston taustayhteisönä toimivan 
vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen 
arvomaailman 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 
anteeksipyytäminen, rehellisyys, oi-
keudenmukaisuus ja luotettavuus, 
terveet elämäntavat ja raittius

•	 Isänmaa: terve itsetunto, itseluot-
tamus ja halu kehittää itseä, ahke-
ruus, työn arvostaminen ja sisäinen 
yrittäjyys, yhteistyökykyisyys, isän-
maallisuus ja kotiseuturakkaus, kan-
sainvälisyys, luonnon ja elinympä-
ristön arvostaminen ja hoitaminen, 
kestävä kehitys, vammaisten ja eri-
laisten ihmisten kunnioittaminen.
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OPISTON PAINOPISTEALUEET 
JA KEHITTÄMISHANKKEET:

•	 Kansainvälisyys

Opiskelijoita oli suomalaisten lisäksi 10 
USA:sta, 10 Ruotsista ja 1 Englannista. 
Syyslukukaudella toisena englannin kie-
len opettajana toimi natiivi äidinkielenään 
englantia puhuva opettaja. Keväällä jär-
jestettiin perusoppijakson opiskelijoiden 
opintomatka Viroon. Opiston opetustar-
jontaan sisältyi englannin, ruotsin ja viron 
kielen opetusta.

•	 Kristilliset elämänarvot ja 
elämäntaidot 

Viikonvaihteen teemapäivien aikana ja 
viikoittaisella opistotunnilla painotettiin 
kristillisiä elämänarvoja ja elämäntaito-
ja. Oppilashuoltoryhmä toimi viikoittain 

moniammatillisena tiiminä yhteistyössä 
linjanohjaajien kanssa. Kristilliset arvot 
ovat olleet toiminnan lähtökohta perus-
oppijaksolla ja lyhytkursseilla. 

•	 Käden taidot, luova toiminta 
ja ICT-koulutus  

Käytännön työn linjaa kehitettiin perin-
teisten kädentaitojen oppimiseen ohjaa-
vana linjana. Kansainvälinen posliinin-
maalauskurssi järjestettiin 13. kerran. 
Teknologiakoulutustiloihin hankittiin ka-
lustusta, laitteita ja välineitä EAKR-hank-
keen kautta.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa opis-
ton teknologiakoulutusrakennukseen 
innovatiivinen ICT-oppimisympäristö 
hankkimalla koulutukseen tarvittavat 
laitteet, välineet, kalusteet ja ohjelmistot. 
ICT- oppimisympäristön rakentamisessa 
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huomioidaan myös kehitysvammaisten, 
oppimisvaikeuksista kärsivien sekä kol-
mannen iän oppijoiden erityisen tuen 
tarve. Lisäksi hankkeen tavoitteena on 
lisätä naisten kiinnostusta ICT-painottei-
seen opiskeluun.

ICT-oppimisympäristön rakentaminen 
mahdollisti ICT-painotteisen yrittäjyys-
koulutuksen, tietotekniikan, uuden tek-
nologian, elektroniikan sekä perinteisen 
puu- ja metallikäsitöiden integroimisen 
toimivaksi kokonaisuudeksi, joka voi-
daan toteuttaa samassa teknologiara-
kennuksessa.

Haettiin ESR-rahoitusta ICT-oppimisym-
päristön kehittämiseen. 

•	 Luonto- ja erätaidot

Luonto- ja erälinjaa kehitettiin luonnon 
oikeaan hyväksikäyttöön ja aitoon erän-

käyntiin valmiuksia antavana opintolinja-
na kestävän kehityksen periaatteen mu-
kaisesti. Opiston metsäpalstoja käytettiin 
luonto- ja erälinjan erätaidon opetuksen 
koulutuspaikkoina. Luonto- ja erälinjan 
opiskelijat osallistuivat energiapuun rai-
vaamiseen ja keräämiseen erätaidon 
opintoihinsa liittyen.    

•	 Sosiaaliset taidot

Internaattipedagogiikkaa kehitettiin yksi-
löllistä ohjausta, työssä oppimista ja hen-
kilökohtaisia oppimissuunnitelmia kehit-
tämällä. Sosiaalisiin taitoihin panostettiin 
teemapäivien kautta. Sosiaali- ja terveys-
alan linjaa kehitettiin alalle valmentavana 
linjana.

Kaksi opettajaa kouluttautui näyttötut-
kintomestareiksi. Kaksi opettajaa aloitti 
näyttötutkintomestarikoulutuksen. Opisto 
solmi näyttöjen järjestämissopimuksen 
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koulunkäyntiavustajan tutkintotoimikun-
nan kanssa. Opisto aloitti koulunkäynti-
avustajan ammattitutkintoon valmistavan 
koulutuksen. Opetusryhmässä opiskeli 
12 opiskelijaa.

Opisto osallistui kahteen alueelliseen 
ammatillisen lisäkoulutuksen kehit-
tämishankkeeseen. SATTUMA 2008 
–hankkeessa koordinaattorina toimii 
Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 
/AIKUKAM. Hankkeeseen kutsuttiin mu-
kaan kaikki Oulun eteläisen alueen am-
matillisen lisäkoulutuksen valtionosuutta 
saavat koulutuksen järjestäjät, joista mu-
kana ovat Reisjärven kristillinen opisto, 
PSK-aikuisopisto, Haapaveden Opisto, 
Kalajoen Kristillinen Opisto, Raahen kou-
lutuskuntayhtymä ja Siika-Pyhäjokialu-
een koulutuskuntayhtymä. Hankkeessa 
kehitetään ammatillisen lisäkoulutuksen 
järjestäjien ammatti- ja koulutusala-
kohtaista yhteistyöverkostoa, tehdään 
näyttötutkintoja tunnetuksi yrityksissä ja 
kehitetään näyttötutkintojen arvioijakou-
lutusta sekä laatujärjestelmiä. 

VIRTUOOSI 2008 –hankkeessa koordi-
naattorina toimii Kalajokilaakson koulu-
tuskuntayhtymä /AIKUKAM ja kumppa-
neina ovat Reisjärven kristillinen opisto, 
Raudaskylän Kristillinen Opisto, Haapa-

veden Opisto, Raahen Porvari- ja Kaup-
pakoulu, Raahen koulutuskuntayhtymä ja 
Siika-Pyhäjokialueen koulutuskuntayhty-
mä. Hankkeessa kehitetään perinteisen 
luokkaopetuksen rinnalle verkko-opiske-
lutyöpaja ja työelämän edustajia varten 
arviointi- ja ohjaajaverkkoympäristö sekä 
innostetaan opetushenkilöstöä uusien 
oppimisympäristöjen monipuoliseen 
käyttöön ja pilotoidaan erilaisten verkko-
puhelin- tai konferenssiohjelmien käyttöä 
etäopetuksessa.

Opetusministeriö myönsi vapaasta sivis-
tystyöstä annetun lain (632/1998) nojalla 
Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyh-
distys ry:lle opintosetelityyppistä avus-
tusta 25 000 euroa. Opisto jakoi 1000 
euron opintoseteleitä perusoppijakson 
opistomaksun maksamiseen 20 oppimis-
vaikeuksista kärsivälle opiskelijalle. 5000 
euroa käytetään opiskelijoiden tukitoi-
meen ja erityiseen tukeen.

•	 Vammaisuus ja monenlai-
suus 

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

Toteutettiin loppuun opetushallituksen tu-
kema Elämänkorkeakoulu –hanke, jonka 
tavoitteena on 1) kehittää kansanopiston 
lyhytkurssitarjontaa kehitysvammaisten 
itsenäisiä asumisvalmiuksia lisääväksi ja 
tukevaksi prosessitoiminnaksi, 2) kehit-
tää kansanopiston lyhytkurssitoimintaa 
kehitysvammaisten elinikäistä oppimista 
tukevaksi ja työkykyä ylläpitäväksi toimin-
naksi, 3) edelleen kehittää kansanopis-
ton nykyistä erityislinjan sisältöä entistä 
paremmin tukemaan nuoren valmiuksia 
mahdollisimman itsenäiseen elämään ja 
ammatillistumiseen, 4) kehittää sosiaa-
li- ja terveysalan linjan opiskelijoille sel-
laisia uusia käytännön työharjoittelu- ja 
työssäoppimistilaisuuksia, että heidän 
valmiutensa sijoittua alan koulutukseen 
ja työtehtäviin olennaisesti paranevat, 
5) tuoda Reisijärven kunnan sosiaali- ja 
terveydenhuollon toimintaan uutta tietoa 
sekä etsiä uusia hyviä käytäntöjä palve-
lujen laadun ja kustannustehokkuuden 
parantamiseksi.

•	 Yleissivistävät opinnot

Avoimen yliopiston opintoja järjestettiin 

yhdessä Suomenselän kansalaisopiston 
kanssa Oulun, Jyväskylän ja Turun yli-
opistojen kautta. Tietotekniikan opetus 
oli tarjolla kaikille opiston opiskelijoille. 

ITSEARVIOINTI:

Vuoden 2008 aikana toteutettiin lain 
edellyttämää itsearviointia sekä perus-
oppijaksolla että lyhytkursseihin liittyen. 
Tutkimustuloksia työstettiin henkilöstö-
palavereissa. Itsearviointi toimi opiston 
kehittämisen työkaluna. 

Toteutettiin arviointikysely Opiskelijan 
elämäntilanne ja kansanopisto-opiskelu 
- Opiskelijoiden koettu vaikuttavuus itse-
arvioinnin kohteena Jämsän, Ranuan ja 
Reisjärven opistoissa työvuonna 2007 – 
2008. Itsearviointiraportin tulokset olivat 
kokonaisuudessaan erittäin myönteiset. 
Oppilashuoltotyön kehittäminen, oppilas-
kunnan aktiivinen toiminta ja opintoihin 
sisältyvä runsas valinnaisuus vaikuttivat 
tuloksiin myönteisesti. Asuntoloita tulee 
remontoida mahdollisuuksien mukaan. 
Opiskelijoiden terveeseen vuorokausiryt-
miin tulee edelleen kiinnittää huomiota.

Osallistuttiin Jämsän, Ranuan ja Reisjär-
ven opistojen ja SRK:n yhteisen tulevai-
suustyöryhmän työskentelyyn. Osallis-
tuttiin tulevaisuustyöryhmän ohjaamaan 
nykytila-arviointiin ja Ranuan opiston 
ulkoiseen arviointiin. Alustavat tulokset 
otettiin huomioon opiston toiminnan ke-
hittämisessä.

YHTEISTYÖTAHOT:

Yhteistyötä syvennettiin ja monipuolistet-
tiin tarpeiden ja tilanteiden mukaan. 
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•	 Taustayhteisö: Suomen Rau-
hanyhdistysten Keskusyhdistyksen 
kansanopistotoimikunta kokoontui 
kolme kertaa. Opistotyön avustajat 
kokoontuivat kerran Reisjärven opis-
tolla. Sisaropistojen rehtorit pitivät 
yhteyttä säännöllisesti. Henkilöstön 
yhteiset koulutus- ja virkistyspäivät 
pidettiin Ranuan opistolla. Rauhan-
yhdistysten johtokuntiin ja opistoyh-
dyshenkilöihin oltiin yhteydessä kir-
jeitse. Opistoyhdyshenkilöt kokoon-
tuivat kurssille opistolle kaksi kertaa. 

•	 Kansanopistot: Rehtori osallistui 
Suomen kansanopistoyhdistyksen 
rehtoripäiville ja Pohjois-Suomen 
kansanopistojen rehtoreiden kokoon-
tumisiin. Koulutus- ja talouspäällikkö 
osallistui Suomen kansanopistoyh-
distyksen talouspäiville. 

•	 Avoimen yliopiston koulutus-
tarjonta toteutettiin yhteistyössä Suo-
menselän kansalaisopiston kanssa: 
erityispedagogiikan perusopinnot 
Jyväskylän yliopiston Chydenius-in-
stituutista, Finnish studies –opinnot 
Oulun yliopistosta, kasvatustieteen 
perusopinnot Turun yliopistosta.

•	 Oulun lääninhallitus: viran-
omaisyhteydet ja hankkeet

•	 Reisjärven kunta: viranomaisyh-
teydet maakunnallisten opistoseuro-
jen ja rakennushankkeen yhteydes-
sä, yhteistyö lämmön- ja sähköntuot-
tamisen kehittämishankkeessa.

•	 Reisjärven Puuenergia Oy: 
yhteistyö lämmön- ja sähköntuotta-
misen kehittämishankkeessa.

•	 Reisjärven seurakunta: juma-
lanpalveluselämän toteuttaminen. 
Opistolaiset osallistuivat itsenäisyys-

päivän, loppiaispäivien ja hiljaisen 
viikon keskiviikon jumalanpalvelus-
ten toteuttamiseen. Rehtori toimi 
kirkkoherran sijaisena. 

•	 Hylkirannan kylätoimikunta: 
vuokrattiin maita opiston naapureilta 
maakunnallisiin opistoseuroihin.

•	 Rantaniemen asumispalve-
luyksikkö: yhteistyö ELÄMÄN-
KORKEAKOULU-hankkeen kautta.

•	 Aktia-pankki ja Reisjärven 
Osuuspankki: rakennushankkei-
den lainoitus ja pankkipalvelut.

•	 Suomelan renkitupa: yhteistyö 
kansainvälisten posliininmaalaus-
kurssien järjestämisessä.

•	 Ouman Finland Oy, ZEF So-
lutions Ltd, Ele-Products Oy, 
Teknokas-teknologiakasva-
tuskeskus, Oulun yliopis-
to: EAKR-hankkeen toteuttaminen 
teknologiakoulutuksen kehittämistä 
varten.

•	 GasEK Oy: yhteistyö lämmön- ja 
sähköntuottamisen kehittämishank-
keessa.

•	 Centria: yhteistyö lämmön- ja säh-
köntuottamisen kehittämishankkees-
sa.
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2 HALLINTO

2.1 Kansanopistoyhdistys

Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyh-
distys ry piti toimivuoden aikana vuo-
sikokouksen 31.3.2008. Yhdistyksen 
jäsenmäärä oli vuoden vaihteessa 129 
ainais- ja 2795 vuosijäsentä, yhteensä 
2924 jäsentä. Lausumme kiitoksen kai-
kille yhdistyksen vanhoille ja uusille jä-
senille. 

2.2 Johtokunta

Yhdistyksen johtokuntaan ovat kuu-
luneet vuonna 2008 varsinaisina jäseni-
nä
•	 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, Ni-

vala
•	 tarkastaja Voitto Kalliokoski, Kokko-

la
•	 koulunjohtaja, KM Veikko Kamula, 

Haapajärvi
•	 kansanedustaja, erityisopettaja Inke-

ri Kerola, Raahe
•	 kehitysjohtaja Antti Lauhikari, Ylivies-

ka
•	 maanviljelijä Matti Lääkkö, Oulunsa-

lo
•	 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, Kokkola
•	 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 esittelijänä toi-
mi rehtori Mikko Kinnunen ja sihteerinä 
vararehtori Susanna Pöyhtäri. Johtokun-
nan kokouksiin osallistuivat lisäksi koulu-
tus- ja talouspäällikkö Pentti Törmänen 
ja henkilökunnan edustajana teknisten 
aineiden opettaja Esko Oksa. Johtokun-
ta kokoontui vuoden aikana 5 kertaa ja 
käsitteli 79 pöytäkirjaan merkittyä asiaa.

2.3 Johtoryhmä

Johtoryhmään ovat kuuluneet
•	 rehtori Mikko Kinnunen, puheenjoh-

taja
•	 apulaisrehtori Sirkka-Liisa Ahlgrén
•	 johtokunnan puheenjohtaja Teuvo 

Aho
•	 vararehtori Susanna Pöyhtäri 
•	 johtokunnan varapuheenjohtaja Mat-

ti Taskila 
•	 koulutus- ja talouspäällikkö Pentti 

Törmänen, sihteeri
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Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana 5 
kertaa. Johtoryhmä toimi opiston kehit-
tämistyöryhmänä ja avusti rehtoria johto-
kunnassa käsiteltävien asioiden valmis-
telussa.

3 HENKILÖSTÖ

3.1 Opetushenkilöstö

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

tori
•	 HuK Sirkka-Liisa Ahlgrén, apulais-

rehtori ja kielten opettaja
•	 KM Tuomo Jokitalo, teknisten ainei-

den opettaja
•	 KM Jorma Kauppila, yhteiskunnallis-

ten aineiden opettaja, virkavapaalla 
koko vuoden 

•	 KK Katja Kauttu, kotitalouden opet-
tajan sijainen 31.5.2008 saakka ja 
uudelleen 1.8.-24.10.2008

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

•	 FM Outi Miettunen, äidinkielen opet-
taja

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

•	 KM, NTM Minna Paalavuo, kotitalou-
den opettaja (äitiys- ja vanhempain-
vapaalla 19.9.2008 saakka)

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

•	 KM Pauliina Rentola, luonto- ja erä-
taidon opettajan sijainen (kevät) 
sekä kuvataiteen ja erätaidon opet-
taja (syksy)

•	 KM, NTM Minna Tölli, sosiaali- ja ter-
veysalan opettaja 

Päätoimisina tuntiopettajina perusoppi-
jaksolla toimivat
•	 KM Jorma Kauppila, erätaito, psyko-

logia ja yhteiskuntatieto (syksy)
•	 FM Kaija Niskanen, matematiikka ja 

tietotekniikka
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•	 Artenomi Tarja Pärn, tekstiilityö 
•	 B.Ed. Natasha Warwaruk, englanti ja 

liikunta (syksy)

Sivutoimisina tuntiopettajina perusoppi-
jaksolla toimivat 

•	 Teol. yo Jenni Hintikka, uskonto (syk-
sy)

•	 Yo Marianne Kauppinen, hevosten-
hoito

•	 KM Helinä Kinnunen, liikunta
•	 Luokanopettaja, opinto-ohjaaja An-

neli Kerminen, opinto-ohjaus (kevät) 
•	 Sairaanhoitaja Sari Liejumäki, ensi-

apu  
•	 Yo Anne Mikkola, englanti (kevät)
•	 Aineenopettaja, opinto-ohjaaja Sep-

poRäihä, opinto-ohjaus (syksy)
•	 LuK Pentti Törmänen, matematiikka 

(syksy)
•	 KK Sirkka-Liisa Törmänen, posliinin-

maalaus 

Tilapäisinä luennoitsijoina ja tuntiopetta-
jina perusoppijaksolla ja lyhytkursseilla 
toimi yhteensä 120 eri henkilöä. 

3.2 Tukipalveluhenkilöstö

•	 Laitosemäntä Eeva Ahokas, emäntä
•	 Teol. yo Jenni Hintikka, vapaa-ajan 

ohjaaja 11.8.2008 alkaen
•	 Merkonomi Eveliina Immonen, toi-

mistovirkailija 
•	 KM Helinä Kinnunen, kuraattori 
•	 Koneistaja Iikka Kiviniemi, kiinteis-

tönhoitaja 29.2.2008 saakka 
•	 Suurtalouskokki Tuomas Kopsa, 

keittäjä 
•	 Rakennusmies Arvo Kukkola, kiin-

teistönhoitaja 1.3.2008 alkaen
•	 Toimitilahuoltaja Marjo Kytökangas, 

siivooja 30.9.2008 saakka
•	 Kokki Pirkko Kälkäjä, keittäjä
•	 Merkonomi Ritva Lahtinen, osa-ai-

kainen toimistonhoitaja
•	 Laitoshuoltaja Anneli Laurila, siivooja 

9.10.2008 alkaen 
•	 Kokki, koulunkäyntiavustaja Pirkko 

Leppänen, kehitysvammaishuoltaja
•	 Merkonomi Inkeri Paukkeri, osa-ai-

kainen toimistonhoitaja
•	 Laitoshuoltaja Sirkka-Liisa Soranta-

Hytönen, palveluohjaaja 
•	 LuK Pentti Törmänen, koulutus- ja 

talouspäällikkö
•	 KK Sirkka-Liisa Törmänen, kurssi-

sihteeri-kirjastonhoitaja
•	 Suurtalouskokki Mari Änäkkälä, keit-

täjä, vanhempain- ja hoitovapaalla 
14.7.2008 saakka

Tilapäiset työntekijät ja sijaiset:
•	 Yo Laura Hyväri, osa-aikainen opis-

kelijan henkilökohtainen avustaja 
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19.8.2008 alkaen Kärsämäen kun-
nan toimesta

•	 Koulunkäyntiavustaja Saija Katainen, 
opiskelijan henkilökohtainen avus-
taja 10.5.2008 saakka Reisjärven 
kunnan toimesta ja 18.8.2008 alkaen 
Alajärven kaupungin toimesta

•	 Kotitalousyrittäjä Sanna Kopsa, keit-
täjän sijainen 31.7.2008 saakka  

•	 Irja Korva, osa-aikainen opiskelijan 
henkilökohtainen avustaja 10.5.2008 
saakka Oulaisten kaupungin toimes-
ta ja 19.8.2008 alkaen Kärsämäen 
kunnan toimesta

•	 Lastenhoitaja Arja Tölli, siivoojan si-
jainen 4.8. - 30.9.2008

•	 Tauno Kälkäjä, kirvesmiehenä 
30.11.2008 saakka

3.3 Henkilöstön kehittäminen ja 
työkykyä ylläpitävä toiminta

Henkilöstökoulutuksen tavoitteena oli tii-
mityön tehostaminen, henkilökohtaisen 
osaamisen lisääminen, elinikäinen oppi-
minen sekä koko työyhteisön ja ilmapii-
rin kehittäminen. Työkykyä ylläpitävän 
toiminnan tavoitteena oli edistää hen-
kilöstön työssä jaksamista ja rohkaista 
kunnon kohottamiseen. Opiston kehittä-
missuunnitelmaan sisältyi henkilöstön it-
sensä kehittämiseen liittyvä suunnitelma, 
jota toteutettiin mahdollisuuksien mu-
kaan. Työntekijöitä kannustettiin osallis-
tumaan alansa koulutukseen. 

Henkilöstöpalaveri pidettiin joka toinen 
viikko. Kasvatus- ja erityiskasvatustii-
mi kokoontuivat pääsääntöisesti kerran 
viikossa, muut tiimit tarpeen mukaan. 
Henkilöstö osallistui elokuussa kahden 

päivän mittaisille Jämsän, Ranuan ja 
Reisjärven kansanopistojen henkilöstön 
yhteisille koulutuspäiville opistollamme. 
Opiston yhteisötyönohjausta toteutettiin 
vuoden aikana kaksi kertaa. Yhteisötyön-
ohjauksen yhteydessä henkilöstöllä oli 
mahdollisuus henkilökohtaiseen työnoh-
jauskeskusteluun. Koko henkilöstöllä oli 
mahdollisuus osallistua kahden päivän 
kylpyläviikonloppuun joulukuussa.

Opiston uima-allas ja kuntosali ovat olleet 
vapaasti työntekijöiden käytössä. Keski-
viikkoisin henkilöstölle on ollut tarjolla oh-
jattua allasliikuntaa ja kuntoilua. Opiston 
vakituiset työntekijät kävivät vuorollaan 
lakisääteisessä työterveystarkastukses-
sa. Järjestettiin kuntokampanja opiston 
vakituisille työntekijöille.

4 TOIMINTA

4.1 Perusoppijakso
  
Reisjärven kristillisen opiston perusoppi-
jakson tavoitteena oli
•	 laajentaa yleissivistystä ja yhteiskun-

nallista tietämystä
•	 rohkaista elinikäiseen oppimiseen
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•	 kasvattaa isänmaallisuuteen ja kan-
sainvälisyyteen

•	 syventää elämänhallintaa
•	 ohjata kristillisten elämänarvojen si-

säistämiseen
•	 ohjata kodin ja perheen arvostami-

seen sekä ihmissuhteiden hoitami-
seen

•	 kehittää käden taitoja
•	 kouluttaa omatoimisuuteen, työn te-

kemiseen ja yrittäjyyteen
•	 rohkaista luonnon, kotiseudun, pe-

rinteiden ja elinympäristön kunnioit-
tamiseen

•	 tukea itsetuntoa, persoonallista kas-
vua ja sosiaalistumista

•	 edistää jatko-opintoja ja ammatinva-
lintaa

•	 ohjata vammaisuuden hyväksymi-
seen

•	 edistää monenlaisuuden kunnioitta-
mista.

Tähän mennessä opistostamme on saa-
nut todistuksen 5284 opiskelijaa. Perus-

4.2 Avoin yliopisto-opetus

Avointa yliopisto-opetusta järjestettiin 
seuraavasti: kasvatustieteen perusopin-
not (25 op) ja erityispedagogiikan perus-
opinnot (25 op). Kasvatustieteessä tu-
tor-ohjaajana toimi KM Marja Lehtonen, 
erityispedagogiikassa Irma Kinnunen. 
Ulkomaalaiset opiskelijat osallistuivat 
suomen kielen ja historian Finnish Stu-
dies –opetukseen. Opettajina toimivat 
FM Outi Miettunen ja HuK Sirkka-Liisa 
Ahlgrén. Avoimen yliopiston opetus jär-
jestettiin Jyväskylän, Oulun ja Turun yli-
opistojen kautta.

oppijakso 2007 - 2008 oli opiston 53. ja 
perusoppijakso 2008 - 2009 on opiston 
54. työvuosi. Vuoden 2008 aikana perus-
oppijaksolta kertyi yhteensä 5509 opis-
kelijaviikkoa.

Perusoppijaksolla 2007 - 2008 opiskeli 
kuudella linjalla yhteensä 132 opiskeli-
jaa:
•	 erityislinja (7 opiskelijaa)
•	 kasvatusalan linja (12 opiskelijaa)
•	 kieliopintojen linja (31)
•	 käytännön työn linja (34)
•	 luonto- ja erälinja (16)
•	 sosiaali- ja terveysalan linja (32). 

Perusoppijaksolla 2008 - 2009 opiskeli 
kuudella linjalla yhteensä 143 opiskeli-
jaa:
•	 erityislinja (9 opiskelijaa)
•	 kasvatusalan linja (25)
•	 kieliopintojen linja (28)
•	 käytännön työn linja (35)
•	 luonto- ja erälinja (22)
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4.3 Ammatillinen lisäkoulutus

Käynnistettiin koulunkäyntiavustajan 
ammattitutkintoon valmistava koulutus 
ja näyttötutkintotoiminta. Tehtiin järjestä-
missopimus koulunkäyntiavustajan tut-
kintotoimikunnan kanssa. Kaksi opettajaa 
suoritti näyttötutkintomestarin tutkinnon. 
Kaksi opettajaa aloitti kyseisen koulutuk-
sen. Opistolla oli vuoden loppuun men-
nessä 4 näyttötutkintomestaria (NTM). 
Kehitettiin ammatillista lisäkoulutusta 
osana alueellisia kehittämishankkeita.

4.4 Kurssitoiminta

Kurssiopetus oli tärkeä osa opiston yleis-
sivistävää opetustarjontaa, jonka kautta 
kurssilaisilla oli mahdollisuus toteuttaa 
elinikäisen oppimisen ajatusta käytän-
nössä. Lyhytkursseja järjestettiin vuoden 
aikana 67 (tavoite 69). Opiskelijaviikkoi-
hin oikeuttavia kurssilaisia oli kaikkiaan 
2730 (tavoite 2450). Lyhytkurssitoimin-
nasta kertyi opiskelijaviikkoja 1723 (ta-
voite 1550). Lyhytkurssien opiskelijavii-
kot olivat 31 % perustyökauden opiske-
lijaviikoista. Opisto järjesti vuoden 2008 
aikana järjestötoiminnan, aineopintojen, 
ammattisivistyksen, luovan toiminnan 
sekä kasvatukseen ja elämäntapaan liit-
tyviä lyhytkursseja.

4.4.1 Järjestötoiminta

Järjestötoiminnan kurssien tavoitteena 
oli tukea rauhanyhdistyksissä tehtävää 
lapsi- ja nuorisotyötä kouluttamalla eri 
työmuodoissa mukana olevia opettajia, 
ohjaajia ja toimihenkilöitä. Tavoitteena oli 
antaa uusia valmiuksia, taitoja ja voimia 
tehdä arvokasta työtä lasten ja nuorten 
parissa.
Vuonna 2008 toteutuneet kurssit:

Diakoniatyön kurssi   
 1 kurssi  20 kurssilaista
Järjestötoiminnan kurssi   
 2 37
Lehtiavustajien kurssi   
 1  22
Nuorisotyön avustajien kurssi  
 1  23
Opistoyhdyshenkilöiden kurssi  
 2 110
Päiväkerhon opettajien kurssi  
 1  22
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Opettajaksi opiskelevien kurssi 
 1 24
Ruotsin kielen kurssi   
 1 6
Saksan kielen kurssi   
 1 8
Teologisten opintojen kurssi  
 1 6
TietoTaitoTerveys –kurssi  
 1 10
Tutkijakurssi    
 1 7
Viron kielen kurssi   
 1 8
 yht. 503

4.4.3 Luova toiminta

Luovan toiminnan kurssien tavoitteena 
oli tarjota mahdollisuus persoonallisen 
itseilmaisun kehittämiseen ja käden tai-
tojen toteuttamiseen.
Vuonna 2008 toteutuneet kurssit:

Elämänkertakirjoittamisen kurssi  
 1 kurssi 14 kurssilaista
Kuorokurssi    
 1 26
Luontovalokuvauskurssi   
 1 15
Musiikin ja luovan toiminnan kurssi 
 1 34

Raamatun kertomusten kurssi  
 1 13
Suurten tilaisuuksien järjestämiskurssi  
 1  45
Tiedottajakurssi 
 2 115
Viittomakielen kurssi   
 1 16   
 yht.  423

4.4.2 Yleissivistävät opinnot 
(aineopinnot)

Aineopintojen tavoitteena oli antaa val-
miuksia ja syventää perustietoa alan 
opinnoissa sekä rohkaista käyttämään 
ja soveltamaan opittuja tietoja ja taitoja 
elämässä.
Vuonna 2008 toteutuneet kurssit:

Englannin kielen kurssi   
 3 kurssia 43 kurssilaista
Finnish Studies –historiakurssi 
 1 11
Kasvatustieteellisten opintojen kurssi 
 1 16
Kristinuskon peruskurssi  
 6 322
Kurssi tukioppilaille   
 1 15
Metsästyskurssi    
 1 27
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Posliininmaalauskurssi   
 1 54   
 yht. 143

4.4.4 Ammattisivistys

Ammattisivistykseen liittyvien kurssien 
tavoitteena on ollut se, että kurssilainen 
oppii moraalisesti hyväksyttäviä toiminta-
tapoja, jakamaan kuormia lähimmäisten-
sä kanssa, työyhteisö- ja viestintätaitoja, 
ihmissuhdekysymysten ja lähimmäisten 
huomioonottamista sekä tarkastelemaan 
yrittäjyyttä kansainvälisessä toimintaym-
päristössä.
Vuonna 2008 toteutuneet kurssit:

Huoneiston saneerauskurssi  
 2 kurssia15 kurssilaista
Kurssi maanviljelijöille ja maaseutuyrittä-
jille 1 90
Kurssi yrittäjille ja yritysten vastuuhenki-
löille 2 200
Työyhteisökurssi   
 1 54   
 yht. 359

4.4.5 Kasvatus - elämäntapa

Kasvatus- ja elämäntapakurssien tavoit-
teena oli auttaa kurssilaista löytämään 
omat vahvuudet ja oppia hyödyntämään 
niitä omassa elämässä.
Vuonna 2008 toteutuneet kurssit:

Aviopuolisoiden kurssi   
 3 kurssia100 kurssilaista
Elämäntaidon kurssi   
 8 628
Erityislinjan kurssi   
 1 12

Kansanopistokurssi   
 5 404
Luontovaelluskurssi   
 1 13
Seniorikurssi   
 1 29
Terveys- ja liikuntakurssi  
 1 29
Traumaattisesti lapsensa menettäneiden 
kurssi  2 36
Vaelluskurssi   
 1 51
 yht.  1302

4.4.6 Lyhytkurssien kehittämis-
toimenpiteet

Vuosittain erityisen kehittämisen koh-
teeksi valitaan vähintään kaksi kurssia, 
joiden kehittämiseen kiinnitetään erityistä 
huomiota. Kehittämisessä hyödynnetään 
monialaisia työryhmiä. Vuonna 2008 ke-
hittämisen kohteina olivat kehitysvam-
maisten kurssit ja käden taitojen kurssit, 
joita kokeiltiin uusissa teknologiakoulu-
tustiloissa.
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5 OPISTON MUU TOIMINTA

Maakunnalliset opistoseurat pidettiin 11. 
– 13.7.2008. Seurojen tunnus oli ”Sinun 
sanas on minun jalkaini kynttilä ja valke-
us teilläni”(Psalmi 119:105). Järjestely-
vastuussa olivat Haapaveden, Limingan, 
Pattijoen, Pyhäjoen, Raahen, Saloisten, 
Ruukin, Luohuan, Paavolan, Revonlah-
den, Siikajoen, Vihannin, Alpuan ja Mur-
ron rauhanyhdistykset. Opistoseuroissa 
oli seuraväkeä arviolta 17 000 henkilöä.

Loppiaispäivät olivat 6. - 7.1.2008. Pe-
rusoppijakson aikana opistolla pidettiin 
seuroja keskiviikkona ja keskimäärin joka 
toisena lauantaina ja sunnuntaina. Seu-
rat on järjestetty yhteistyössä Reisjärven 
rauhanyhdistyksen kanssa.

Reisjärven opistolla järjestettiin perusop-
pijaksolla 12 ja lyhytkursseilla 8 jumalan-
palvelusta. Perusoppijakson opiskelijat 
osallistuivat tämän lisäksi jumalanpalve-
luksiin Reisjärven kirkossa. Perusoppi-
jakson aikana järjestettiin 140 aamuhar-
tautta. Lyhytkurssien aikana järjestettiin 
yhteensä 110 aamu ja -iltahartautta.

6 INVESTOINNIT JA PERUS-
KORJAUKSET

Entisten puutyötilojen muutostyöt luonto- 
ja erälinjan luokka- ja huoltotiloiksi sekä 
kuntosaliksi saatiin päätökseen. Orpo-
lan rakennus peruskorjattiin. Suoritettiin 
tarpeelliset peruskorjaukset. Ostettiin 
opiston naapurista 4,87 hehtaarin maa-
tila Räisänen Rn:o 1:77. Tilaan sisältyi 
asuinrakennus, konehalli, talousraken-
nuksia, metsää ja 2,9 ha peltomaata.

7  LOPPUSANAT

Olemme kokeneet opistotyössä tausta-
yhteisön tuen ja Jumalan siunauksen. 
Kristilliseltä arvopohjalta on mielekästä 
ja turvallista toteuttaa yleissivistävää 
kansanopistokoulutusta sekä ammatillis-
ta aikuiskoulutusta elinikäisen oppimisen 
periaatetta toteuttaen. Kiitämme tausta-
yhteisöä, työntekijöitä, yhteistyökumppa-
neita, opiskelijoita ja kurssilaisia yhteis-
työstä ja tuesta. Kiitämme valtiovaltaa 
opistotyön merkittävästä taloudellisesta 
tukemisesta vuoden 2008 aikana.

”Tulkaa ja katsokaa Jumalan töitä. Hän 
on tehnyt meille suuria tekoja.”
(Psalmi 66:5)

Reisjärvellä 20.3.2009

Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyh-
distys ry:n johtokunta

Teuvo Aho, puheenjohtaja  

Mikko Kinnunen, rehtori
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Teuvo Aho

ELÄVÄN SANAN KOULUSSA
- mietteitä kuljetusta matkasta

Jos tietäisi elämäänsä eteen-
päin

Joissakin elämänsä taitekohdissa havah-
tuu miettimään asioita uudesta näkökul-
masta. Vuosia ja vuosikymmeniä hieman 
taka-alalla olleet kysymykset nousevat 
silloin ajankohtaisiksi. Yksi niistä on elä-
män rajallisuus. Rajallisuudella en tarkoi-
ta ainoastaan elämän päättymistä, vaan 
myös tiettyjen ikäkausien ja tehtävien 
jäämistä taakse kuljetun matkan taipa-
leelle. Entä jos tietäisin, mitä seuraava 
päivä tuo tullessaan?
Kiinnostus ja terve uteliaisuus kuuluvat 
ihmisen perusolemukseen. Mutta myös 
tyytyminen siihen, että meitä kuljetetaan 
vain päivän matkan kerrallaan. Jak-
samme kantaa vain tämän päivän taa-
kan, huomispäivän ilokin odottaa vasta 
huomenna löytäjäänsä. Riittää, että on 
yksi, joka tuntee minun kaikki päiväni, 
menneet ja tulevat. Hän on minun Isäni. 
Elämä on salaisuus. Se on Jumalan lahja 
luomalleen lapselle.
Opinko mitään pohdiskelustani? Toivon, 
että ainakin sen asian, että jokainen päi-
vä on annettu elettäväksi juuri tänään.

Tänään rakennetaan huomista

Miten helposti meiltä hämärtyykään ajan-
taju. Emme näe seuraavan mutkan taak-
se. Kyselemme opiskelun ja työn kes-
kellä kaiken mielekkyyttä. Odottaisimme 

työmme hedelmiä jo tänään. Toukotöitten 
aikaan kylvömies tietää, että nyt on kyl-
vettävä siemen maahan, jos haluaa saa-
da satoa ennen syyshallojen tulemista. 
Jos hän ei näin tee, ei ole lyhyen suven 
jälkeen mitään korjattavaa. Kaikki on jo 
liian myöhäistä. Tänään siinä työssä ja 
tehtävässä missä oletkin, on jo huominen 
läsnä toivossa ja pyynnössä: ”Siunaa, 
Isä, lastasi matkalla!”

On aika sanoa kiitos

Minulla on ollut etuoikeus elää ja kulkea 
kappaleen matkaa ison ”opistoperheen” 
kanssa. Olen saanut katsella kasvamisen 
riemun ja kivun elämänmakuista matkaa. 
Elävän sanan koulussa Jumalan armo 
tulee ”lihaksi”. Se antaa perustan, sisäl-
lön ja päämäärän koko elämälle. Nämä 
vuodet jättävät sydämeeni aarteen, jonka 
tahdon tallentaa voimaksi tuleviin päiviin. 
Näistä kaikista ja teitä kaikkia tahdon kiit-
tää.

                    

PUHEENJOHTAJA
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VARSINAINEN TOIMINTA

TUOTOT
Koulutustoiminnan tuotot

  Opintomaksut 2�8 0�8,92
  Koulutustoiminnan muut tuotot�� 8��,9� �0� 912,8� 28� 192,��

Muut tuotot
  Majoitus 12� �09,2�
  Ruokala- ja kioskitoiminta18� 9��,��
  Vuokratuotot 11 281,99
  Muut tuotot � ��9,0� ��1 0��,9� �09 9��,��

Valtionosuus
  Valtionosuus 1 091 ��8,00 9�2 81�,00

Varsinaisen toiminnan tuotot yht. 1 �2� �2�,8� 1 �2� 9��,0�

KULUT
Henkilöstökulut

  Palkat ja palkkiot -9�� 828,2�
  Henkilösivukulut -198 �91,�0 -1 1�� 219,�� -990 ���,��

Poistot -�� 9��,�� -8� 98�,81
Muut kulut

  Henkilökulut -�� ��2,�0
  Koulutuskulut -12� 89�,1�
  Kiinteistökulut -200 18�,�9
  Vuokrat -12 ��9,��
  Kalusto -12 2��,8�
  Toimistokulut -2� ���,98
  Hallinto ja markkinointi -1� 8��,��
  Ruokala- ja kioskitoiminta-1�9 989,�9
  Muut kulut -1� �99,�2 -�10 2�1,21 -��2 92�,2�

Varsinaisen toiminnan kulut yht. -1 819 ��8,�� -1 ��8 ��1,81
Varsinainen toiminta yht. -92 1�1,�� -111 �0�,�8

MUU TOIMINTA
Varainhankinta 2�2 ���,�2 �2� �28,��
Hankkeet -9 12�,�2 -�12,9�
Sijoitus- ja rahoitustoiminta -�� 991,1� -80 ��8,�0
Tilikauden ylijäämä 10� �98,91 € 1�� 9�1,�1 €

       ==========

1.1.-�1.12.2008 1.1.-�1.12.200�
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TASE   31.12.2008

VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat

Aineettomat hyödykkeet � ��2,00

Aineelliset hyödykkeet
Maa-alueet �2 ���,�8
Liittymismaksut �8 ��9,�1
Rakennukset ja rakennelmat � �1� 929,00
Kalusto ��� �90,00
Muut aineelliset hyödykkeet 8 9��,00 � 1�2 ��9,99

Käyttöom. ja muut pitkäaik. sij oitukset yht. � 1�8 921,99

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus 1� �8�,00
Lyhytaikaiset saamiset 12� ���,28
Rahat ja pankkisaamiset � 1��,18 1�1 28�,��

Vastaavaa yhteensä � �00 20�,�� €
   =============

VASTATTAVAA

Oma pääoma
Rahastot �� ���,��
Pääomatili 2 �12 801,8�
Tilikauden yli/alij äämä 10� �98,91 2 �18 200,��

Oma pääoma yht. 2 ��� 8��,2�

Vieras pääoma
Pitkäaikainen 2 1�� �00,00
Lyhytaikainen ��8 8�1,18 2 ��� ��1,18

Vastattavaa yhteensä � �00 20�,�� €
   =============

Reisjärvellä 20.�.2009

Teuvo Aho Arto Paavola
Matti Taskila Voitto Kalliokoski
Matti Jokitalo Veikko Kamula
Seppo Haaponiemi Arvo Pyykölä
Inkeri Kerola Mikko Kinnunen
Vesa Jokitalo Matti Lääkkö
Antti Lauhikari
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry:n jäsenille

Olemme tarkastaneet Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry:n kirjanpidon, tilinpää-
töksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2008 – 31.12.2008. Tilinpäätös si-
sältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.

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

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

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

Tilintarkastus on toteutettu Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. 
Käsityksenne mukaan olemme suorittaneet tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvia 
tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. 

Lausunto
Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavan Suomessa voimas-
sa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määrä-
ysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä johtokunnan jäse-
nille sekä toimihenkilöille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Reisjärvellä 23.3.2009

Risto Ranta-Korpi HTM    Jaakko Tahkola
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OPPIM
INEN PERUSTYÖKAUDELLA 2008-2009

OPPIMINEN  
PERUSTYÖKAUDELLA  
        
Kaikille yhteiset valinnaiset 
opinnot 

English discussion  2 ov
ensiavun perus- ja jatkokurssi 1 ov 
erätaito    1,5 ov
hevostenhoito   2 ov
hopeatyöt   2 ov
kamarikuoro   2 ov
koristemetallityöt  3 ov
kotitalous, juhlakurssi  1,5 ov
kuoro    1 ov
kuvataide    2-3 ov
liikunta    1-5 ov
lentopallo   1-2 ov
luova toiminta   1,5 ov
mieskuoro   1 ov
naiskuoro   1 ov
pianonsoitto/urkujensoitto 0,5 ov
posliininmaalaus  2 ov 
puukontekokurssi             1,5-3 ov
puutyö    3-6 ov
radiotyö    2,5 ov
soitinryhmä   1 ov
suurkeittiöharjoittelu  1-3 ov
sähly    1-3 ov
talonmiesharjoittelu  2-3 ov
tekstiilityö   2-5 ov
tietotekniikka   2-3 ov
toimittajakurssi   2 ov
vesijumppa   1-2 ov
yrittäjyyskoulutus  2 ov

Opiston yhteinen toiminta

Opiston perustyökausi jakaantui neljään 
jaksoon, joista kolmesta annettiin opis-
kelijoille jaksopalaute, johon liittyi itsear-
viointia. 

Opiston opiskelijat ja opettajat kokoon-
tuivat kerran viikossa rehtorin tai vara-
rehtorin johtamalle opistotunnille, jossa 
käsiteltiin sisäoppilaitoksen yhteisiä ja 
elämänhallintaan liittyviä asioita, tiedo-
tettiin tulevasta toiminnasta ja luotiin yh-
teishenkeä. Opistotunnille kutsuttiin eri 
alojen asiantuntijoita pitämään esitelmiä 
koko opiston väelle. Opistotunteja pidet-
tiin myös maanantai-iltaisin, kun opiskeli-
jat palasivat lomilta.  
Opistovuoden aikana järjestettiin 48 
teemapäivää, joiden aikana toimintaka-
lenterin mukaisesti perehdyttiin valittuun 
erityisteemaan. Tavoitteena oli luoda 
opiston yhteishenkeä, laajentaa yleis-
sivistystä, oppia yhteistyön taitoja ja 
yhteiskunnassa toimimista ja oppia elä-
myksellisesti vierailijoiden ja yhteisten ta-

TILINTARKASTUSKERTOMUS

Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry:n jäsenille

Olemme tarkastaneet Reisjärven Kristillinen Kansanopistoyhdistys ry:n kirjanpidon, tilinpää-
töksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.2008 – 31.12.2008. Tilinpäätös si-
sältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.
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Johtokunta vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat 
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takertomuksessa ei ole olennaisia virheellisyyksiä ja että johtokunnan jäsenet ja yhdistyksen 
toimihenkilöt ovat toimineet yhdistyslain mukaisesti.
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töksen yleistä esittämistapaa, tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sekä johdon tilinpäätöksen 
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tarkastustoimenpiteitä lausuntoamme varten. 
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Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavan Suomessa voimas-
sa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten ja määrä-
ysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta 
asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.
Puollamme tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä johtokunnan jäse-
nille sekä toimihenkilöille tarkastamaltamme tilikaudelta.

Reisjärvellä 23.3.2009

Risto Ranta-Korpi HTM    Jaakko Tahkola
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pahtumien kautta. Opettajat toimivat vuo-
rollaan teemapäivien vastuuhenkilöinä.
Opistovuoden aikana järjestettiin yksi 
vanhempien päivä ja yksi kotiväen päi-
vä. Tarkoituksena oli lujittaa opiston ja 
kodin yhteistyötä. Kotiväen päivänä oli 
yhteinen tilaisuus, jossa pidettiin alustus 
ja keskusteltiin aiheesta Kodin ilmapiiri. 
Päivän aikana oli myös linjojen kokoontu-
miset, joissa käsiteltiin opiskeluun liittyviä 
asioita.
Opistoon otettiin vastaan vierailijaryhmiä 
pääsääntöisesti toimintakalenteriin va-
rattuina päivinä. Opiskelijat ja henkilöstö 
esittelivät opistoa ja järjestivät vuorollaan 
vierailijoille ohjelmaa. Vierailijapäivien 
tavoitteena oli tiedottaa opiston toimin-
nasta ja lujittaa taustayhteisön ja opiston 
suhdetta. Vierailijapäivän vastuuhenkilö-
nä toimi päivystävä opettaja. 
Perjantai-iltaisin järjestettiin koko opiston 
väelle tarkoitettu opistoilta. Vastuuhenki-
lönä toimi kuraattori tai vapaa-ajanohjaa-
ja, joka valmisteli illan ohjelman yhteis-

työssä ohjelmalautakunnan ja eri linjojen 
kanssa.
Jokaisen opiskelijan tehtävänä on ollut 
edistää opiston järjestystä, siisteyttä ja 
opistossa viihtymistä. Opiskelija suorit-
taa vuorollaan siivous- ja keittiövuorot, 
solusiivouksen, isännän tai emännän ja 
solistin eli solun vastuuhenkilön tehtävät. 
Oppilaskunta järjesti opistoneuvoston 
johdolla kaikille tarkoitettua ohjattua toi-
mintaa. 
Syyslukukaudella käytiin vaeltamassa 
Peuranpolulla. Kevätlukukaudella tehtiin 
pieni opintomatka Ranualle ja Ouluun. 
Opistoesittelyjä pidettiin Espoossa, Hel-
singissä, Oulussa, Haapajärvellä, Niva-
lassa ja Reisjärvellä. Pienemmällä jou-
kolla kerroimme opistossa opiskelemi-
sesta vanhempienilloissa Haapajärvellä 
ja Sievissä. Toukokuussa tehtiin ope-
tussuunnitelman mukainen opintomatka 
Viroon.
Perustyökauden aikana järjestettiin vuo-
denaikoihin ja kirkkovuoden tapahtumiin 
liittyviä juhlia. Opiston kuorot lauloivat 
itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksessa 
ja koko opiston väki osallistui kunnan it-
senäisyyspäiväjuhlaan. Maanantai-per-
jantaiaamuisin oli kaikille tarkoitettu aa-
muhartaus, joiden järjestämiseen opis-
kelijat osaltaan osallistuivat. 
Seuroja järjestettiin keskiviikko- ja lau-
antai-iltaisin sekä sunnuntaisin päivä- tai 
iltaseurat yhteistyössä Reisjärven Rau-
hanyhdistyksen kanssa. Jumalanpalve-
luksia järjestettiin opistolla sekä osallis-
tuttiin Reisjärven seurakunnan jumalan-
palveluksiin. Opiston kuorot ja soittajat 
esiintyivät jumalanpalveluksissa. 
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OPISKELIJAT KOTIKUNNITTAIN
OPISKELIJAT 
KOTIKUNNITTAIN 

OULUN LÄÄNI  
Haapajärvi 9
Haapavesi 5
Haukipudas 1
Kajaani  4
Kalajoki  10
Kempele 2
Kestilä  1
Kiiminki  1
Kärsämäki 2
Liminka  5
Merijärvi 2
Muhos  1
Nivala  1
Oulainen  1
Oulu  7
Oulunsalo 4
Paltamo 1
Pudasjärvi 3
Pulkkila  2
Pyhäntä 1
Raahe  3
Rantsila  1
Reisjärvi 4
Sievi  12
Siikajoki 4
Utajärvi  2
Yli-Ii  2
Ylikiiminki 1
Ylivieska 5
yhteensä 97

LÄNSI-SUOMEN LÄÄNI 
 
Alahärmä 1
Alajärvi  6
Jalasjärvi 1
Kannus  3
Kinnula  1

Kivijärvi  2
Kokkola  2
Kälviä  1
Lapua  1
Lehtimäki 1
Perho  3
Toholampi 2
Uusikaarlepyy 1
Vaasa  1
Vimpeli  2
Ähtäri  1
yhteensä 29
 
ITÄ-SUOMEN LÄÄNI 
 
Heinävesi 1
Iisalmi  3
Kuopio  1
Lapinlahti 1
Nilsiä  1
Sonkajärvi 1
yhteensä 8

LAPIN LÄÄNI 
 
Inari  1
Ranua  1
yhteensä 2
 
USA  6
Iso-Britannia 1
Ruotsi  4
yhteensä 11
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Ryhmässä opiskelevat kehitysvammai-
set ja mukautettua opetussuunnitelmaa 
noudattavat opiskelijat. Tavoitteena on 
itsenäistyä ja saada valmiuksia tulevaa 
elämää ja käytännön ammattiopintoja 
varten. Ryhmän opinnot noudattavat mu-
kautettuna käytännön työn linjan opinto-
ohjelmaa.

Linjan yleissivistävät opinnot
elämäntaito  11 ov
englanti   1 ov
matematiikka  1,5 ov
musiikki   1 ov
opinto-ohjaus  0,5 ov
oppilaskunnan toiminta 0,5 ov
tietotekniikka  1 ov
uskonto   4 ov
äidinkieli  2 ov

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

Harju Ida  Vimpeli
Kangastie Hanna-Leena Alajärvi
Korhonen Ulla  Kuopio
Laitala Kati  Ylivieska
Myllymäki Sini  Kärsämäki
Myllyoja Mandi  Kestilä
Mällinen Satu   Oulu
Peltokangas Tiina Alajärvi
Somero Eeva-Liisa Sievi
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Kasvatusalan linja on tarkoitettu 18 
vuotta täyttäneille suomalaisille ja ul-
komaalaisille aikuisopiskelijoille, jotka 
valmentautuvat ammattikorkeakoulu- tai 
yliopisto-opintoihin. Opintojen tavoittee-
na on kehittää viestintätaitoja ja opiske-
lutekniikkaa sekä saada valmiuksia tutki-
muksen tekemistä varten. Kasvatusalan 
linjalla on hyvä mahdollisuus suorittaa 
avoimen yliopiston opintoja ja verkko-
kursseja korkeakouluihin. 

Linjan yleissivistävät opinnot
elämäntaito  11 ov
opinto-ohjaus  1 ov
oppilaskunnan toiminta 1 ov
uskonto   4 ov
viestintä  2 ov

Suuntautumisopinnot
avoimen yliopiston opinnot: 
erityispedagogiikka 25 op
kasvatustiede  25 op
Finnish Studies  15 op
englanti   3-4 ov
projektityö  1-4 ov
seminaari  1 ov
suomi ulkomaalaisille 3 ov
toimittajakurssi  2-5 ov
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Opiskelijat

Andersson Karissa USA
Colley Seraphine * Great Britain
Erkkilä Matti **  Perho
Herrala Kathleen USA
Hoisko Mirka ***  Alajärvi
Janckila Jessica  USA
Jussila Hanna  Oulu
Karppinen Maija  Paltamo
Koivuranta Veli-Pekka ****  
   Maalahti
Korva Heli *****     Reisjärvi
Kovaniemi Susanna Pudasjärvi
Laho Joshua  USA
Lepistö Katja  Siikajoki
Leskelä Oili  Ylikiiminki
Leutonen Turkka ****** Nilsiä
Lyytikäinen Riikka Heinävesi
Nuolioja Noora  Pulkkila
Paimen Laura-Kaisa Lehtimäki
Perttunen Laura  Utajärvi
Päkkilä Kaisa  Yli-Ii
Raappana Leena Oulu
Rautakoski Katri  Kalajoki
Saukko Jaakko ******* Nivala
Savola Minja-Maria Haapajärvi
Savolainen Anna Utajärvi
Säily Mikael  Kajaani
Tarnanen Bridget USA
Tuohimaa Anna  Pudasjärvi
Vesamäki Heta  Haapajärvi
Wuollet Hannu  USA

* = lopetti 7.11.2008
** = aloitti 5.1.2009
*** = lopetti 28.10.2008
**** = aloitti 5.1.2009
***** = aloitti 19.1.2009
****** = aloitti 5.1.2009
******* = aloitti 5.1.2009
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Linjan tavoitteena on kehittää nuorten 
opiskeluvalmiuksia, valmentaa heitä jat-
ko-opintoihin ja tukea oma-aloitteisuu-
teen. 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   4 ov
äidinkieli  2 ov

Suuntautumisopinnot
englanti   2-6 ov
matematiikka  2 ov
ruotsi   2 ov
projektityö  1-3 ov
psykologia  2 ov
seminaari  1 ov
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Opiskelijat

Heikkinen Jeremias Mockfjärd
Hiltunen Minna  Pulkkila
Hintikka Anna  Siikajoki
Hintsala Tiina  Kalajoki
Hintsala Marisa  Merijärvi
Hytönen Anneliina Kivijärvi
Jokitalo Hannele Sievi
Jussila Jaana  Ranua
Kaisto Juho  Haapajärvi
Kamula Ida-Päivikki Haapajärvi
Kangas Tuovi  Oulunsalo
Kinnunen Pihla  Reisjärvi
Koistinen Oskari  Kajaani
Korva Iiris  Reisjärvi
Kotimäki Anna-Inkeri Kajaani
Leppänen Hanne-Mari Kivijärvi
Linna Juho  Sievi
Nevalainen Salla Kalajoki
Niskanen Matti  Reisjärvi
Partanen Tuovi  Kiiminki
Pentinpuro Aino-Riitta Haapavesi

Pöyskö Marjut  Siikajoki
Salonpää Salla  Reisjärvi
Tofferi Rasmus  Kokkola
Tölli Hannu  Sievi
Wargh Sofia  Kokkola
Vasalampi Susanna Kinnula
Yrjänä Elsi  Siikajoki



��

KÄ
YT

ÄN
NÖ

N 
 T

YÖ
N 

 L
IN

JA
Ku

va
: S

tu
di

o 
Sa

ra
st

e

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  11 ov
matematiikka  2 ov
opinto-ohjaus  1 ov
oppilaskunnan toiminta 0,5 ov
tietotekniikka  1-2 ov
uskonto   4 ov
äidinkieli  2 ov

Suuntautumisopinnot
englanti   2 ov
kotitalous  3-6 ov
metallityö  6 ov
projektityö  1-3 ov
puutyö   3 ov
tekstiilityö  3 ov
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Opiskelijat 

Haapa-aho Joonas Alajärvi
Hankkila Mikael  Pudasjärvi
Heide Juho  Sonkajärvi
Heiskanen Sara  Sievi
Honkanen Marika Oulu
Humalajoki Antero Perho
Humalajoki Arja  Perho
Impiö Juho  Kalajoki
Jokitalo Eeva-Riitta Sievi
Kankilampi Dani  Sievi
Kattilakoski Maria Toholampi
Leppänen Veikko Haapajärvi
Linna Ville  Kajaani
Luokkala Matias  Kalajoki
Löppönen Saara Mockfjärd
Mattila Heli  Haapavesi
Mettovaara Satu Yli-Ii
Myllylä Henriina  Oulu
Niskanen Joel  Haapajärvi
Niskanen Miku  Pyhäsalmi
Nissilä Mikko  Raahe
Paananen Rosanna Gagnef
Parhiala Tiia  Haapavesi
Partanen Sinikka Yli.-Ii
Pekkala Saana  Inari
Pelkonen Johanna  Haapavesi
Rahkola Timo  Kalajoki
Rantala Topias  Kalajoki
Riihimäki Panu-ville Ähtäri
Saari Mari  Ylivieska
Vähäjylkkä Ted  Borlänge
Vääräniemi Johannes Muhos
Väätäinen Silja  Iisalmi
Yli-Korpela Joona Kannus
Yliluoma Henna  Toholampi
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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 UKK- kansallispuiston alueella.

Linjan yleissivistävät opinnot  
   
elämäntaito  11 ov
opinto-ohjaus  1 ov
oppilaskunnan toiminta 0,5 ov
uskonto   4 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

Aho Juho  Uusikaarlepyy
Alakärppä Joonas Liminka
Heikkilä Mikko  Ylivieska
Hiltunen Aleksi  Iisalmi
Jokitalo Veikko  Sievi
Karppinen Urpo  Lapinlahti
Kattilakoski Eetu Kannus
Kinnunen Esapekka Kälviä
Kopsa Matias  Kärsämäki
Korkiakoski Henry Oulunsalo
Koskela Jani  Sievi
Kärppä Samuel  Liminka
Leppänen Matias Haapajärvi
Malila Ville  Oulu
Mustajärvi Miika  Kempele
Pentti Ari  Kalajoki
Rintamäki Teemu Jalasjärvi
Simuna Miika  Liminka
Sorvari Matias  Kalajoki
Tervaniemi Sauli Oulunsalo
Vääräniemi Antti  Liminka
Vääräniemi Konsta Liminka
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Opetuksen tavoitteena on laajentaa so-
siaali- 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 harjaan-
nuttaa kirjalliseen ja suulliseen esittämi-
seen. Linjalla on mahdollisuus suorittaa 
perhepäivähoitajan teoriaopintoja ja 
vanhustyön opintoja, sekä ensiavun pe-
rus- ja jatkokurssi. Opinnot painottuvat 
lapsityöhön sekä vammais- ja vanhus-
työhön, opintoihin sisältyy myös työssä 
oppiminen. Linjan opiskelijat ovat teh-
neet yhteistyötä mukautettujen opintojen 
ryhmän opiskelijoiden 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    4 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  1-3 ov
vammaisten hoito ja huolenpito 2 ov
vanhusten hoito ja huolenpito 2 ov
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Opiskelijat

Aitto-oja Samu  Oulainen
Hannula Lotta  Muhos
Hietala Sanni  Lapua
Honkaniemi Lauri Alajärvi
Itäniemi Sandra  Alahärmä
Jokitalo Annika  Oulunsalo
Jokitalo Sofia  Raahe
Katainen Henna  Ylivieska
Kivioja Pauliina  Rantsila
Kivioja Sara  Kannus
Korkeakangas Tuomas Sievi
Laukkanen Anna Haukipudas
Leppälä Johanna Sievi
Marjanen Aurora Ylivieska
Mustonen Jemina Pyhäntä
Niemelä Kati  Haapavesi
Niinikoski Helmi  Haapajärvi
Peltokorpi Markus Sievi
Purosaari Eveliina Vimpeli
Ranta Helmiina  Alajärvi
Rautakoski Leena Raahe
Rönkkö Marika  Iisalmi
Tanska Miia  Merijärvi
Tolonen Vuokko  Kalajoki
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Heide Eeva-Riitta Sonkajärvi
Heikkala Salla  Reisjärvi
Hyväri Laura  Tornio
Jaakonaho Päivi Haapajärvi
Kiviniemi Auli  Reisjärvi
Kopsa Hannele  Kärsämäki
Korva Irja  Reisjärvi
Leppänen Anna Liisa Haapajärvi
Mustikkaniemi Merja Reisjärvi
Niskakoski Aino  Reisjärvi
Olli Jaana  Reisjärvi
Vähäsöyrinki Suvi Nivala

Opinnot

Ammattietiikka   2 ov
Ensiapu 1   0,5 ov
Erityisopetus   4 ov
Kasvatus   6 ov
Kuntoutus ja terapiamuodot 2 ov
Terveyskasvatus    1,5 ov
Tietotekniikka   1 ov
Työssä oppiminen  20 ov
Viestintä ja luova toiminta  1 ov
Yhteiskunnan rakenteet ja toiminta  2 ov

Koulunkäyntiavustajan ammattitutkin-
toon valmistavan koulutuksen tavoit-
teena on antaa opiskelijoille ammatissa 
vaadittavat tiedot ja taidot. Koulutukseen 
on sisältynyt lähiopetusta 8 viikkoa, 
etäopiskelua ja työssä oppimista n. 20 
viikkoa. Jokaiselle opiskelijalle tehdään 
henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, 
jossa otetaan aikaisempi työkokemus ja 
koulutus huomioon. 
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PÄIVÄKIRJA
18.8. Aloitimme opistovuoden. 
Opiskelijoita alkoi saapua klo 15 jälkeen.  
Alkuun oli jumalanpalvelus, jonka Mikko-
rehtori piti. Kahvin jälkeen vanhemmat 
lähtivät kotimatkalle. Kokoonnuimme au-
ditorioon opistotunnille, jossa opiskelijat 
ja henkilökunta esittäytyivät. Tutustumis-
illan jälkeen oli Eskon pitämä iltahartaus.

”Matkustaessamme kajaanilaisten veljien kanssa 
kohti Reisjärveä katselimme ohikiitäviä maisemia 
ja erityisesti poispakenevaa harmaata asfalttia. 
Ilmassa oli hieman jännityksen makuakin, vaikka 
siihen ei periaatteessa olisi pitänyt olla aihetta. 
Olimmehan sentään ajamassa kohti uutta kotia, 
opistokotia. Ei aikaakaan kun Räisälänmäen 
opasteet tulivat näkyviin. Opiston pihalle pääs-
tyämme kävelimme monen muun uuden opisto-
laisten tavoin ensin päärakennuksen aulaan is-
tuskelemaan. Tuntui melkein samanlaiselta kuin 
silloin, kun aloitti peruskoulun ensimmäisen luo-
kan. Vaikka opiston ulkoasu oli erittäin tuttu, en 
ollut lukuisista opistoseuroissa vierailuista huoli-
matta koskaan käynyt opistorakennuksen sisällä. 
Pikkuhiljaa alkoi opistolaisia saapua paikalle. Toi-
nen toistaan oudompia kasvoja, vaikka joidenkin 
opistolaisten vanhemmat ja tai sisarukset olivat 
kylläkin hieman tutun oloisia ja näköisiä. Mitä lie 
suviseuratuttuja? Niin siis lähti opistovuosi käyn-
tiin.” (Mikael Säilyn ajatuksia)

19.8. Leonard Apondin pitämän aamu-
hartauden jälkeen Marko Niskanen kertoi 
SRK:n ulkolähetystyöstä. Päivän aikana 
saimme tietoa valinnaisista aineista, tu-

tustuimme lukujärjestyksen moniin kou-
keroihin ja kirjoitimme kirjeen linjanoh-
jaajallemme. Lisäksi rehtori ja kuraattori 
haastattelivat meitä.

20.8. Tuomas kertoi opiston vastuuteh-
tävistä ja Eveliina toimiston aukioloajoista 
ym. Ulkomaalaiset opiskelijat esittäytyi-
vät. Helinä-kuraattori esitteli oppilaskun-
taa ja sen tehtäviä.

21.-22.8. Vaellus Peuranpolul-
le. ”Retkelle lähdimme torstaina aamupäivällä 
kolmella linja-autolla. Sää oli aurinkoinen ja tun-
nelma iloinen ja odottava. Näytti siltä, että sää 
suosisi meitä koko retken ajan. Rehtori oli anta-
nut meille kotitehtävän tutustua vaelluksen aika-
na 20 uuteen ihmiseen. Polku, jota vaelsimme, 
oli kivinen ja kaita. Perillä Ahvenjärvellä olimme 
noin neljä tuntia lähdön jälkeen. Matkalaiset oli-
vat väsyneitä, mutta tyytyväisiä päästyään Tuo-
maksen hernekeittopadan ääreen.  Ruokailun 
jälkeen pystytimme teltat. Muutamat keräilivät 
kiviä telttanarujen painoksi. Vesisade yllätti, ja 
siksi suurinta osaa meistä ulkona olo ei enää 
kiinnostanut. Niinpä muutamat reippaat pojat 
pystyttivät melkein kaikki teltat. Illalla lauloimme, 
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paistoimme lättyjä ja hiljennyimme iltahartauteen. 
Seuraavana aamuna söimme aamupalaa ja pu-
rimme teltat. Aamulämmittelynä kilpailimme köy-
denvedossa. Paluumatkalla meidät yllätti vesisa-
de, joka voimistui loppumatkasta niin, että kaikki 
juoksivat linja-autoihin. Opistolla pääsimme heti 
saunaan, uimaan ja syömään.” (Oilin ja Lauran 
kuvauksesta)

 23.8. Meillä oli erilaisia pelejä ja kilpai-
luja ulkona. Siivousinfon jälkeen siivo-
simme kämppämme. Illalla opistokodis-
samme oli seurat.

24.8. Musiikin päivä. Martti Murto-
perä piti alustuksen aiheesta Musiikki.

25.8. Koulunkäyntiavustajien toinen lä-
hiopetusjakso alkoi.
                  
26.8. Aloitimme lukujärjestyksen mukai-
sen työskentelyn.

29.8. Piispa Samuel Salmi vieraili opis-
tolla seurueineen. Teuvo Aho toivotti vie-
raat tervetulleeksi. Opiston kuorot esiin-
tyivät yhdessä erityislinjalaisten kanssa. 
Rehtori esitteli seurueelle opiston toimin-
taa ja haastatteli muutamaa opiskelijaa. 
Vieraat saivat opistolta mukaansa pienet 
muistot. 

5.9. Ritva Moisala kertoi kuulovam-
maisuudesta sekä henkilökunnalle että 
opiskelijoille. Samana päivänä oli lauta-
kuntien järjestäytymiskokous. Liikunta-
lautakunta järjesti ohjelmaillan.
 
6.9. Illan hämärtyessä 5. syyskuu-
ta olympiatulei saapui Räisälänmäelle 
olympialaisten avajaisseremoniaan. Vi-
rallinen kisapäivä lauantai valkeni aurin-
koisena. Urheilijat, toimitsijat ja toimittajat 

ahtautuivat linja-autoon, joka vei meidät 
kisastadionille. Mukaan mahtui myös 
paljon hyväntuulisia kannustajia. Päivän 
aikana nähtiin paljon huikeita suorituksia 
ja jäätäviä yrityksiä. Viimeinen kilpailulaji 
oli maraton, ja jokainen kilpailija selviytyi 
hengissä maaliin.

7.9. Raittius -teemapäivä. Päi-
vällä psykologian erikoissairaanhoitaja 
Minna Similä kertoi raittiuteen liittyvistä 
asioita. Illalla keskustelimme Keijo Töl-
lin kanssa myös hengelliseen raittiuteen 
kuuluvasta.

5.-7.9. Elämänkorkeakoulu –kurssilai-
set viettivät viikonlopun opistolla.

8.-9.9. Lellit olivat opettelemassa meri-
melontaa Kalajoen Rahjassa.

19.-20.9. Opistolaisten vanhemmat 
kurssilaisina. Aloitusjumalanpalveluksen 
jälkeen rehtori kertoi opistokuulumiset. 
Iltapalan jälkeen oli ohjelmamailta ja ilta-
hartaus. Lauantaina oli ryhmätöitä, Marko 
Niskasen pitämä alustus Taustayhteisö ja 
opistokoti sekä opistolaisten ja vanhem-
pien välisiä lentopallo- ja sählyotteluita.

21.9. Osallistuimme Reisjärven rauhan-
yhdistyksen järjestämiin syysseuroihin.
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3.10. Kasvatusalan linjan opiskelijat jär-
jestivät USA-illan.

24.9.-4.10. Opiskelijoita olivat tarjoi-
lemassa kinkkukiusausta ja keittämässä 
nokipannukahvia Kärkkäisen sikapäivillä 
Oulussa ja Ylivieskassa.

4.10. Retki Oulun syysseuroihin.

5.10. Afrikka-päivä. Opiskelijamme 
Seraphine Colley kertoi syntymämaas-
taan. Kuulimme, näimme ja opimme kai-
kenlaista. Saimmepa maistellakin, kun 
päivällisellä oli afrikkalaista syötävää.

11.-19.10. Syysloma.

22.10. Keskusteluilta.

24.10. Luonto- ja erälinjan opiskelijat pi-
tivät luontoaiheisen ohjelmaillan. 

25.10. Siivosimme opiston ympäristön. 
Puhdasta tuli!

25.-26.10. Osallistuimme SRK:n järjes-
tämään jatkorippikouluun. Illalla opistolta 
oli suora seuralähetys Radio Pookiin.

30.10. ”Pöytää pukkaa…” Oli tavallinen 
opistopäivä, kun saimme kutsun pöytä-

juhlaan, joka pidettiin liikuntasalissa. Sa-
lin edessä oli kymmenkunta uutuuttaan 
hohtavaa pöytää, sillä joihinkin poikien 
soluihin oli saatu valmiiksi heidän itsen-
sä tekemät pöydät. Juhlassa oli puheita, 
runo- ja lauluesityksiä, ja joimme kakku-
kahvit ruokalassa. Illan kohokohta oli kui-
tenkin vanhojen pöytien polttaminen. 
 
6.11. Reisjärven sydänkerho vierailul-
la. Rehtori esitteli heille opistoa, kuorot 
lauloivat ja sosiaali- ja terveysalan linjan 
opiskelijat järjestivät ohjelmaa. 

7.11. Olimme mukana Ruotsi-illassa.

8.-9.11. Linja-autollinen opistolaisia 
lähti Mikon, Irman, Susannan, Outin ja 
Eveliinan kanssa opistoesittelymatkalle 
Espooseen ja Helsinkiin. Opistoesittely 
oli lauantaina Espoossa ja sunnuntaina 
Helsingissä. Lauantaina meillä oli opis-
tolla vieraina Kokkolan seudun raamat-
tuluokkalaisia. Sunnuntain teemana oli 
itsetunto. Oli mielenkiintoista keskustella, 
mikä on ominaista huonolle/hyvälle itse-
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tunnolle, ja miten tämä näkyy. Sattuipa 
olemaan isänpäivä, ja ohjelmaan kuului 
myös onnittelujen lähettäminen.

19.11. Kasvatusalan linjalaiset olivat tu-
tustumassa Ylivieskan AMK:uun.

20.11. Valokuvauspäivä. Illalla oli STL:n 
järjestämä ohjelmailta.

22.11. Joululahjapajat. Monenlaisia 
pieniä esineitä valmistui joululahjaksi. 
Iltaseurojen jälkeen oli iltakylä, johon 
olimme kutsuneet Reisjärven nuoret vie-
raiksemme.
 
23.11. Vietimme amerikkalaisten opis-
kelijoiden järjestämää Thanksgiving –päi-
vää. Illalla opistokodissamme oli seurat.

28.11. Opiston johtokunnan kokous. 

5.12. Kieliopintojen linjalaisten ohjel-
maillan aiheena oli Linnan juhlat, jossa 
esitettiin Koivu ja tähti –kertomus..

6.12. Itsenäisyyspäivä – lipunnosto, 
juhlajumalapalvelus Reisjärven kirkossa  
ja kunnan järjestämä itsenäisyyspäivä-
juhla.

7.12. Taiteiden päivä. Jokainen 
linja sai tehtäväkseen suunnitella ulos 

oman linjatunnuksensa tilataideteokse-
na. Yhteisessä äänestyksessä voittajaksi 
valittiin KL. Saimme ihailla erilaisia kätten 
töitä myös sisätiloihin järjestelyssä taide-
näyttelyssä. Päivällisen jälkeen opistom-
me johtokunnan puheenjohtaja Teuvo 
Aho kertoi kirjoittamistaan runoista. Opis-
tokodissamme oli iltaseurat.
               
11.12. Kävimme harjoittelemassa jou-
lujuhlaohjelmaa kirkossa. Illalla oli oman 
väen joulujuhla.

12.12. oli opistoperheen joulupäivälli-
nen. Illalla opistolaiset viettivät solujen 
pikkujouluja.

13.12. Opistotunnin jälkeen teimme jou-
lusiivouksen kämpissämme. Klo 15 oli      
joulujuhla kirkossa. Kirkkokahvin jälkeen 
lähdimme odotetulle joululomalle.

4.1. Palasimme joululomalta. Opistotun-
nilla toivotimme tervetulleeksi neljä uutta 
opiskelijapoikaa kasvatusalan linjalle.
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5.-6.1. Loppiaispäivät. Uskossa kilvoit-
teleminen ei ole omaa suoritustamme 
vaan valvomista. Se on turvallista Ju-
malan armon varassa kulkemista. Näin 
todettiin opiston jokavuotisilla loppiais-
päivillä. Loppiaispäivien ensimmäisenä 
iltana alustuksen piti Jussi Rentola ai-
heesta Tie, totuus ja elämä. Tiistaina oli 
loppiaisjumalanpalvelus ja Herran pyhän 
ehtoollisen vietto Reisjärven kirkossa. Li-
turgina toimi rehtori ja saarnan piti Pekka 
Kinnunen. Jumalanpalveluksen jälkeen 
loppiaispäivät jatkuivat opistolla. Pekka 
Kinnunen piti alustuksen aiheesta Herra 
on meidän turvamme. 

10.1. Opon päivä. Opinto-ohjaaja 
Seppo oli opistolla koko päivän. Hän piti 
yhteisen oppitunnin kaikille opiskelijoille 
ja antoi myös henkilökohtaista ohjausta. 
Lounaan jälkeen Jani Lamminmäki piti 
paloturvallisuuskoulutusta. Illalla oli seu-
rat. 

11.1. Erilaisuuspäivänä käsittelim-
me erilaisuuden iloa Irman johdolla.

23.1. Ohjelmaillan teemana oli Kanada.

24.1. Kotiväen päivä. Saimme vie-
raiksi vanhempia ja opistolaisten sisaruk-
sia. Ohjelma alkoi jumalanpalveluksella. 
Eero Pisilä alustusti aiheesta Kodin ih-
missuhteet. Kahvin jälkeen oli keskustelu 
ja loppuhartaus. Ennen päivällistä oli vie-
lä lentopallo-ottelut. Vanhempienneuvos-
to piti kokouksen. 

25.1. Jämsän opistolaisia vieraana. 
Aimo Hautamäki piti alustuksen aiheesta 
Taisteleva seurakunta ja ajan ilmiöt. Kes-
kustelimme vilkkaasti ja kysymyksiäkin 
oli paljon. Päiväkahvin jälkeen alkoi ko-
vat sählypelit. Päivällisen jälkeen vieraat 
lähtivät kotimatkalle.

4.2. Pidimme keskusteluillan.

5.2. STL:n opiskelijat kävivät tutustu-
massa Ylivieskan ammattiopistolla lähi-
hoitajakoulutukseen.
 
7.2. Pidimme talviolympialaiset.

8.2. Miesten ja naisten päivä. Pojat poh-
tivat miesten asioita Tuomas Ahvenvaa-
ran kanssa, tytöt naisten asioita Töllin 
Minnan kanssa.

11.2. Vieraita Oulun konservatoriosta. 
Kuulimme asiaa musiikinopiskelusta.
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13.2. Nuorisopoliisi Mikko Liimatainen 
kertoi opistotunnilla omasta ammatistaan 
ja piti esitelmän tupakoinin vaaroista. 

17.2. Koska varsinaisena ystävänpäivä-
nä olimme lomalla, vietimme sitä lomalta 
palattuamme.

18.2.-2.3. Mikko ja Irma olivat matkan-
johtajina opiston järjestämällä Pohjois-
Amerikan matkalla. 

21.2.-8.3. Hiihtoloma.

10.-12.3. Opinto-ohjaaja Seppo Räihä 
oli opistolla. Opiskelijat täyttivät päivien 
aikana sähköisesti yhteishakukortin. 

14.-15.3. Pieni opintomatka. 
Lauantaina olimme laskettelemassa Tai-
valvaaran laskettelukeskuksessa. Iltapäi-
vällä lähdimme ajelemaan Ranuan opis-
tolle. Söimme päivällisen ja saunoimme. 
Sen jälkeen Mikko-rehtori piti alustuksen 

aiheesta Ystävyys. Keskustelun jälkeen 
Ranuan opiston rehtori piti iltahartauden. 
Sunnuntaiaamuna ruokailun jälkeen mat-
ka jatkui Oulun rauhanyhdistykselle, jos-
sa pidimme opistoesittelyn.  Puolen yön 
maissa palasimme opistollemme onnelli-
sina, mutta myös reissusta väsyneinä. 

19.-27.3. Lellien hiihtovaellus 
Lapissa kulki reittiä Kiilopää - Tam-
makkolampi – Tuiskukuru – Luirojärvi 
– Sokosti – Luirojärvi – Lankojärvi – Rau-
tulampi – Kiilopää.

20.3. Opiston johtokunta piti kokouk-
sen.

28.-29.3. Kansanopistokurssi. 
Entisiä opistolaisia kokoontui viikon-
lopuksi muistelemaan opistotalveaan. 
Sunnuntain jumalanpalveluksessa saar-
nan piti Aarno Haho ja liturgina oli Mik-
ko Kinnunen. Kahvin jälkeen oli Hahon 
alustus ja keskustelu aiheesta Kristityn 
vapaus ja hyvä omatunto. 

30.3. STL:n opiskelijoiden järjestämä 
satutuokio Reisjärven ry:n päiväkerho-
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laisille. Illansuussa toivotimme tervetul-
leeksi Komlavi Hongan Togosta. Hän tuli 
Suomeen tutustuakseen SRK:n ja opis-
ton toimintaan. 

31.3. Reisjärven kr. kansanopistoyhdis-
tys ry:n vuosikokous. Johtokunnan var-
sinaisiksi jäseniksi Teuvo Ahon ja Matti 
Lääkön tilalle valittiin Tapani Kirsilä ja 
Markku Seppänen. Varajäseneksi Jouko 
Limman tilalle valittiin Markku Pikkarai-
nen. Kokouksen jälkeen oli läksiäistilai-
suus, jossa muistettiin johtokunnan jät-
täviä. Tilaisuuden jälkeen johtokunta piti 
järjestäytymiskokouksen. Johtokunnan 
uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Matti 
Taskila ja varapuheenjohtajaksi Tapani 
Kirsilä.

25.3.-4.4. Työvuoroja Kärkkäisen sika-
päivillä.

4.4. Päivän teemana oli fyysinen hy-
vinvointi. Illalla osallistuimme lauluiltaan 
Haapajärven kirkossa. Tilaisuuden jäl-
keen esittelimme opistoa rauhanyhdis-
tyksellä.

5.4. Komlavi Honga kertoi Togosta. Illal-
la pidimme opistoesittelyn Nivalassa.

8.4. Pääsiäisen teemapäivä. Oppitun-
tien jälkeen oli pääsiäiskuvaelma ja juh-
lallinen pääsiäispäivällinen. Illalla olimme 
hiljaisen viikon iltamessussa Reisjärven 
kirkossa. Kirkkokahvin jälkeen kokoon-
nuimme laulamaan pääsiäislauluja.

10.-13.4. Pääsiäisloma

16.4. Opistoneuvoston järjestämä pi-
hansiivoustempaus.

17.4. Nivalan raamattuluokkalaisia vie-
raana. 

18.4. Käden taitojen päivä. Vii-
meistelimme keskenjääneet työt ja koko-
simme retki-istuimia.

19.4. Iltaseuroissa Reisjärven rauhan-
yhdistyksellä. Pidimme opistovuotemme 
viimeisen opistoesittelyn.

20.4. CD:n äänitys Reisjärven kirkossa.

2.5. Ympäristöpäivä. 

4.-7.5. Opintomatka. Odotettu matka 
viimein! Pärnu, Tartto, Tallinna – Viro tuli 
tutuksi lähes joka kulmalta. 

16.5. Kevätjuhla. Jäähyväiset niin tu-
tuiksi tulleille opistoystäville. 
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Pienoisyhteiskunnan eli oppilaskunnan 
toiminnasta on vastannut presidentin 
johtama opistoneuvosto, joka on vaaleil-
la valittu opiskelijoiden ja henkilökunnan 
yhteistyöelin. Oppilaskunnan toimintaa 
on ohjannut vapaa-ajanohjaaja yhdes-
sä kuraattorin kanssa. Opistoneuvoston 
opiskelijajäseniä olivat Oskari Koistinen 
(presidentti), Markus Peltokorpi (siht.), 
Ari Pentti, Samu Aitto-oja, Tuomas Kor-
keakangas, Sauli Tervaniemi, Juho Lin-
na, Juho Aho, Marika Honkanen, Pihla 
Kinnunen, Tuovi Kangas, Mikael Hank-
kila, Anna-Inkeri Kotimäki ja Aino-Riitta 
Pentinpuro. Henkilökunnasta mukana 
olivat Mikko Kinnunen, Jenni Hintikka ja 
Helinä Kinnunen.

Opistoneuvosto kokoontui pääsääntöi-
sesti kerran viikossa. Lautakunnat va-
litsivat joukostaan puheenjohtajan, joka 
merkitsi samalla opistoneuvoston jäse-
nyyttä. Opiston opiskelijat ja henkilöstö 

toimivat jäseninä opistoneuvoston alai-
sissa hevostenhoito-, tiedotus-, keittiö-, 
kioski-, musiikki-, vapaa-ajan-, liikunta-, 
ohjelma-, retkeily-, tekninen-, teknologia-
, tukioppilas-, ja ympäristölautakunnissa. 
Opistoneuvoston tavoitteena on kehittää 
oppilaskunnan toimintaa jäsentyneeksi 
internaattipedagogiikan osakokonaisuu-
deksi. Opistoneuvoston kokouksissa 
olemme keskustelleet opiston vapaa-
ajan toiminnasta ja ideoineet yhteisiä ta-
pahtumia. Oppilaiden aloitteet ja ideat on 
käsitelty opistoneuvostossa ja välitetty 
kasvatustiimiin. Kasvatustiimin oppilas-
kuntaa koskevat asiat ovat välittyneet 
lautakuntiin opistoneuvoston kautta.
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HEVOSTENHOITOLAUTAKUNTA

Hevostenhoitolautakunta hoiti opistolla hevoset, joita tänä vuonna oli yhteensä 2. Lautakunta huolehti 
tallivuoroista ja hevosten hyvinvoinnista sekä järjesti eri tapahtumien yhteydessä ratsastusta ja ponia-
jelua. Lautakunta on myös satsannut erityisesti työturvallisuuteen tallilla. Lisäksi lautakunta osallistui 
vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestämiseen.
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KEITTIÖLAUTAKUNTA

Keittiölautakunta oli vastuussa sunnuntaiseurojen puhujien kahvituksesta. Lautakunta organisoi toimi-
alaansa liittyviä tapahtumia opintomatkan hyväksi järjestämällä mm. jäätelöillan. Myös opintomatkojen 
eväistä huolehtiminen kuului lautakunnan tehtäviin. Lisäksi lautakunta osallistui vuorollaan teemapäi-
vien ohjelman järjestämiseen.
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Kioskilautakunta kävi tukussa ahkerasti. Siitä pitivät huolen opistolaiset ja kurssilaiset tyhjentämällä 
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, mm. sähly- ja pingisturna-
uksia. Lautakunta organisoi tupakoinninlopettamiskampanjan sekä järjesti kuntosalin avajaiset. Lisäk-
si lautakunta hankki uusia pelivälineitä ja kunnosti vanhoja. Lautakunnan jäsenet pääsivät hyödyntä-
mään omaa harrastuneisuuttaan ja taitojaan toimimalla mm. tuomareina ja liikuntavuorojen vetäjinä. 
Lisäksi lautakunta osallistui vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestämiseen.



�1

OHJELMALAUTAKUNTA
Ku

va
: S

tu
di

o 
Sa

ra
st

e

MUSIIKKILAUTAKUNTA
Ku

va
: S

tu
di

o 
Sa

ra
st

e

Musiikkilautakunta huolehti opistossa musiikkipuolen tuomisesta erilaisiin tapahtumiin mukaan. Se 
järjesti lauluiltoja, piti opiston nuottipinot järjestyksessä ja kehitteli erilaisiin tapahtumiin mukavia mu-
siikkituokioita. Lautakunta jätti jälkensä auditorioon: uusi ja toimiva nuottihyllykkö!

Ohjelmalautakunta järjesti ohjelmailtoja lukuvuoden aikana. He toteuttivat ja organisoivat mm. van-
hempien päivän, oman väen joulujuhlan ja ystävänpäiväohjelman. Lautakunnan jäsenet pääsivät hyö-
dyntämään aktiivisesti luovuuttaan ja lahjakkuuttaan. Ohjelmalautakunta osallistui vuorollaan teema-
päivien ohjelman järjestämiseen.
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Retkeilylautakunta suunnitteli ja järjesti kevään opintomatkan Viroon. Lisäksi lautakunta osallistui pien-
ten opintomatkojen kuten esimerkiksi Taivalvaaraan suuntautuneen laskettelureissun järjestelyihin. 
Retkeilylautakunta osallistui vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestämiseen.

Tekninen lautakunta huolehti mm. opiston eri rakennusten pienistä korjauksista ja maalauksista sekä 
talvella pihan aurauksesta. Lautakunta kokosi uusia tuoleja asuntoloihin.  
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TEKNOLOGIALAUTAKUNTA
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Teknologialautakunta huolehti opiston tietokoneista yhteistyössä tietotekniikan opettajien kanssa. Lau-
takunnan jäsenet toimivat tietotekniikan tutoreina, jotka ohjasivat opiskelijoita tietokoneiden ja tieto-
verkkojen käytössä. Jäsenet pitivät huolta tietokoneiden ohjelmistoista ja tutustuivat myös palomuurin 
toimintaan ja hoitoon. Teknologialautakunta osallistui vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestämi-
seen.

Tiedotuslautakunta organisoi opistokalenterin myynnin kilpailun avulla. Sen oli järjestämässä myös 
teemapäiviä kuten esimerkiksi pyhäinpäivän ohjelmaa. 
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Tukioppilaslautakunnan tehtävä on lujittaa opistoperheen yhteishenkeä ja ilmapiiriä. Tavoitteena on 
rohkaista kaikkia opiskelijoita mukaan yhteiseen toimintaan. Lautakunta organisoi mm. opistopaidan 
hankkimisen. Tukioppilaat saivat tehtäviinsä koulutuksen. Lautakunta osallistui itsetunto-, erilaisuus- 
ja hyvinvointiteemapäivien järjestämiseen. 

Vapaa-ajan lautakunta ideoi ja toteutti vapaa-ajan toimintaa opistolaisille. Lautakunta huolehti arpojen 
myynnin organisoinnista. He olivat mukana toteuttamassa teemapäiviä ja järjestämässä ohjelmaa eri 
tilaisuuksiin. Rantalan kunnostaminen vapaa-ajan viettopaikaksi oli tämän lautakunnan yksi suurim-
mista projekteista. 
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Ympäristölautakunta panosti opiston viihtyvyyteen organisoimalla opiston koristelun jouluna ja järjes-
tämällä keväällä ympäristötalkoot. Lautakunta järjesti solujen välisen siisteyskilpailun ja huolehti opis-
tobussin siisteydestä. Lisäksi lautakunta osallistui vuorollaan teemapäivien ohjelman järjestämiseen.
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AVOIN yliopisto?

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

Reisjärven kr. opisto, Suomenselän kan-
salaisopisto sekä Jyväskylän  ja Oulun 
yliopistot järjestävät yhteistyössä luku-
vuonna 2008-2009  yliopistollista arvosa-
naopetusta seuraavasti:

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

Reisjärven kristillisen opiston perusop-
pijakson opiskelijat voivat suorittaa opis-
tosta käsin minkä tahansa yliopiston ja 
ammattikorkeakoulun verkkokursseja. 
Opisto tarjoaa tähän puitteet ja käyttöo-
pastusta.
Opintojen ohjaus tapahtuu verkossa opin-
toja järjestävän oppilaitoksen  toimesta

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
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1.-3.6.09
Englannin kielen kurssi / Alakoulun oppi-
laat luokat 4-6 

Luontovaelluskurssi / Peruskouluikäiset 
pojat

5.-7.6.09
Turvallinen moottoripyöräilykurssi

8.-10.6.09
Liikuntakurssi / Peruskouluikäiset tytöt

13.-16.7.09
Englannin kielen kurssi / Lukiolaiset ja 
yläkoulun oppilaat

19.-24.7.09
Kansainvälinen posliininmaalauskurssi

20.-22.7.09
Melontakurssi

27.-30.7.09
Musiikin ja luovan toiminnan kurssi / Pia-
no, viulu, sello ja kannel

Opiston käyneet kehitysvammaiset

28.-30.8.09
Kansanopistokurssi vuosina 03-04 ja 
07-08 opistossa olleille ja puolisoille

11.-13.9.09
Kurssi yrittäjille, yritysten vastuuhenkilöil-
le ja puolisoille

25.-27.9.09.
Vaelluskurssi Peuran polulle

Luontovalokuvauskurssi

9.-11.10.09
Raamattuluokan ja pyhäkoulun opettaji-
en kurssi

Päiväkerhon opettajien kurssi

6.-8.11.09
Työyhteisökurssi / Palo- ja pelastushen-
kilökunta ja puolisot

Englannin kielen keskustelukurssi
Au paireille ja aikoville

Englannin kielen keskustelukurssi / Ai-
kuiset

Traumaattisesti lapsensa menettäneiden 
kurssi

27.-29.11.09
Kurssi maanviljelijöille, maaseutuyrittäjil-
le ja puolisoille

Opettajaksi opiskelevien ja vastavalmis-
tuneiden opettajien kurssi

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

KURSSEJA YMPÄRI VUODEN, 
T E R V E T U L O A !

  

 

KURSSEJA 2009



ERITYISLINJA	 	 	 	
• elämäntaitoja ja valmentavaa kouiutusta

KASVATUSALAN LINJA	 	 	
• valmiuksia korkeakouluopintoja varten	 	
• avoimen yliopiston opintoja: 	 	 	
	 erityispedagogiikka (25 op)

	 kasvatustiede (25 op)
	 yleinen teologia (25 op)

KIELIOPINTOJEN LINJA	 	 	
• lukion oppimäärää vastaavia kursseja

KÄYTÄNNÖN TYÖN LINJA	 	 	
• peruskoulun arvosanojen korotusta
	 	
LUONTO- JA ERÄLINJA	 	 	
• erätaitoja ja luontotietoa	 	 	 	
• vaellus- ja erätaitokursseja

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

LYHYTKURSSEJA		YMPÄRI		VUODEN, TERVETULOA!

TULE OPISTOON!
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LINJA	
• alalle valmentavia opintoja

Runsaasti valinnaisia opintoja
• kuorot, soittotunnit, soitinryhmä, luova toiminta,
hopeatyöt, toimittajakurssi, radiotyö, posliini-
maalaus, erätaito, liikuntaa, yrittäjyyskoulutus,
tietokoneen A-korttikurssi, tietokonetekniikka,
puutyö, tekstiilityö, kotitalouden juhlakurssi,
puukontekokurssi, vesijumppa, digitaalinen
kuvankäsittely, metsästäjäkorttikurssi, tulityö-
korttikurssi

Hakuajat
• nuoret 15.4. saakka, aikuiset 15.7. saakka

KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA-
KOULUTUS
• hakuaika 1.-31.1.2010

KOULUNKÄYNTIAVUSTAJAKSI?
Hae valmistavaan koulutukseen!

Koulunkäyntiavustaja työskentelee var-
haiskasvatuksessa, perusopetuksessa 
ja toisen asteen koulutuksessa, aamu- 
ja iltapäivätoiminnassa sekä henkilö-
kohtaisena avustajana. Avustaja toimii 
työssään kasvattajana, ohjaajana ja toi-
mintakyvyn tukijana. 
Tutkinto (40 ov) on tarkoitettu ensisijai-
sesti niille, jotka ovat jo työskennelleet 
koulunkäyntiavustajana tai muissa kas-
vatus- ja ohjausalan tehtävissä ilman 
ammattipätevyyttä. Opiskelijoilta edelly-
tetään hyviä vuorovaikutustaitoja, hyvää 
terveyttä sekä aitoa kiinnostusta ja kykyä 
toimia yksilöiden ja ryhmien tukijana.

Valmistava koulutus kestää yhden luku-
vuoden. Se toteutetaan monimuotoisena. 
Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, etä-
opiskelua ja työssä oppimista. Jokaiselle 
opiskelijalle tehdään henkilökohtainen 
oppimissuunnitelma. 

Hakuaika on 1.-31.1.2010. 
Soveltuvuuskartoitus järjestetään helmi-
kuussa 2010. 
Täydennyshaku ylioppilaille lukuvuodek-
si 2009-2010 1.-30.6.2009. 

Lisätietoja www.rkropisto.fi
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maalaus, erätaito, liikuntaa, yrittäjyyskoulutus,
tietokoneen A-korttikurssi, tietokonetekniikka,
puutyö, tekstiilityö, kotitalouden juhlakurssi,
puukontekokurssi, vesijumppa, digitaalinen
kuvankäsittely, metsästäjäkorttikurssi, tulityö-
korttikurssi

Hakuajat
• nuoret 15.4. saakka, aikuiset 15.7. saakka

KOULUNKÄYNTIAVUSTAJA-
KOULUTUS
• hakuaika 1.-31.1.2010
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