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REHTORIN KATSAUS
Perusoppijakso 2019–2020 jää opiston historiaan erilaisena vuotena. Lukuvuosi alkoi
normaalisti, ja opiskelijoiden kanssa alettiin
alusta saakka rakentaa hyvää yhteistä opistovuotta.
Syyslukukauden kohokohtina olivat muun
muassa eräretki ja joulunajan tapahtumat. Joulun jälkeenkin opistovuosi jatkui suunnitelman
mukaan, mutta hiihtolomaa vietettäessä uutiset
valtasi enenevässä määrin koronaviruspandemia, joka muutti opiston kevätlukukauden
ohjelman.
Suomen hallitus ilmoitti 16.3.2020 antavansa
seuraavana päivänä eduskunnalle asetuksen
valmiustilalain käyttöönotosta. Tämä tarkoitti
sitä, että jo seuraavana päivänä 17. maaliskuuta
opiston opiskelijat lähtivät koteihinsa ja lyhytkurssitoiminta keskeytyi.
Opistolaiset saivat opistovuoden loppuun saakka opetusta etäopetuksena. Yhdessä oleminen
on merkittävä osa opistovuoden antia ja sen
keskeytyminen oli monille opiskelijoille suuri
pettymys. Opiskelijat kuitenkin antoivat kuluneesta lukuvuodesta erittäin hyvää palautetta,
ja heidän arvostuksensa opistotyötä kohtaan
säilyi.
Henkilöstö omaksui nopeasti uusia työmenetelmiä. Oppilaat antoivat etäopetuksestakin hyvää
palautetta. Kevät oli merkittävä oppimiskokemus niin opistolaisille kuin opiston henkilökunnalle.
Myös hallinnon kokouksia pidettiin etäyhteyksin.
Kaiken kaikkiaan kuluneesta lukuvuodesta ja
sen opiskelijoista jäi lämpimät muistot.
Koronapandemia haastoi vakavasti opiston
taloutta. Kurssitoiminta keskeytyi, perusoppijakson opiskelijoiden vuosimaksusta poistettiin
asumisen ja ruokailun kulut ja kevään kulues-

sa varmistui, ettei
opistoseuroja voida
järjestää. Johtokunta
hyväksyi uuden
talousarvion,
ja henkilöstön
kanssa käytiin
yhteistoimintaneuvottelut,
joissa etsittiin ratkaisuja opistoa uhkaavaan
taloudelliseen kriisiin.
Henkilöstön kanssa löydettiin hyviä ratkaisuja,
joiden turvin haastavasta tilanteesta selvittäisiin. Opistolla aloitettiin vilkas verkkokurssitoiminta, perustettiin matkaparkki ja sovittiin
erilaisista varainhankintakeinoista. Lomauttamisilta ja irtisanomisilta vältyttiin. Kriisin
keskelläkin koettiin Taivaan Isän huolenpitoa ja
siunausta.
Vuoden aikana on valmisteltu kolmen opiston
yhteistä strategiaa. Strategiatyössä keskeisenä asiana on ollut esillä valmistelussa oleva
laki oppivelvollisuuden pidentämisessä, jolla
tulee toteutuessaan olemaan merkittävä
vaikutus opiston toimintaan. Opiston
tulevaisuus näyttää vuoden haasteista
huolimatta valoisalta. Tulevalle vuosikurssille oli ennätysmäärä hakijoita,
yhteensä 220. Jumalan lasten tuki
opistotyölle on ollut merkittävää, ja se
kantaa yli vaikeidenkin aikojen.
Kiitän lämpimästi opiston henkilökuntaa ahkerasta työstä, hallintoa
vastuullisesta toiminnasta
ja sisaropistoja hyvästä
yhteistyöstä. Samoin
kiitän kaikkia teitä, jotka
olette vuoden mittaan
tukeneet opistotyötä
monin eri tavoin.
Ennen kaikkea olen
kiitollinen Jumalalle hänen antamastaan siunauksesta.
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TOIMINTAKERTOMUS
VUODELTA 2019
1. RANUAN KRISTILLINEN
KANSANOPISTOYHDISTYS RY:N
HALLINTO

1.1 Yhdistyksen jäsenet ja varsinaiset
kokoukset
Ranuan kristillinen kansanopistoyhdistys ry:ssä
oli vuoden 2019 lopussa 2937 henkilöjäsentä ja
77 yhdistystä, yhteensä 3014 (vuonna 2018 luku
oli 2963). Yhdistyksen kokous pidettiin 29.3.2019.
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1.2 Johtokunta
Yhdistyksen johtokuntaan vuonna 2019 ovat
kuuluneet varsinaisina jäseninä:
Paananen Antti, opetusneuvos,
Rovaniemi, puheenjohtaja
Tölli Pekka, rehtori, Sotkamo,
varapuheenjohtaja
Ervasti Pertti, koulutusjohtaja, Kuusamo
Heikkilä Anitta, luokanopettaja, KT, Rovaniemi
Hiltunen Veikko, linja-autonkuljettaja, Kittilä
Hintikka Jouni, lapsi- ja perhetyön johtaja,
Liminka
Hämäläinen Henrik,
avainasiakaspäällikkö, Oulu
Kaikkonen Lauri, peruskoulunopettaja, Ranua
Koukkari Marja, yliopettaja, KT Oulu
Kuha Pertti, yksikönjohtaja, Tyrnävä
Kukkonen Risto, toimitusjohtaja, Ranua
Lohi Arto, opettaja, Taivalkoski
Palokangas Tuomo, innovaatiojohtaja, Tornio

Perttunen Erkki, operaatiovastaava, Utajärvi
Vuokila Kalervo, yrittäjä, Tervola
Johtokunnan varajäseninä ovat olleet:
Gustafsson Sakke, toimitusjohtaja, Oulu,
Karila Pentti, maanmittausteknikko, Kemijärvi
Kinnunen Matti, kappalainen, Ii
Kukko Tapio, toimialajohtaja, TM, Oulu
Laukka Marja-Helena, opettaja, Oulu
Pätsi Salla, kotiäiti, Posio
Johtokunnan esittelijänä on toiminut rehtori
Harri Isopahkala. Sihteerinä on ollut vararehtori ja kotitalousopettaja Pia Ervasti lokakuuhun
saakka ja siitä lähtien Liisa Lehto. Läsnäolo- ja
puheoikeus johtokunnan kokouksissa on ollut
myös koulutussuunnittelija Sirkka Illikaisella,
taloushallintopäällikkö Jouni Tiirolalla sekä
henkilökunnan vuosittain vaihtuvalla edustajalla, joka on ollut Jaakko Mikkola. Johtokunta on
kokoontunut vuoden aikana viisi kertaa ja lisäksi
on ollut yksi sähköpostikokous.
Johtoryhmä on valmistellut hallinnon kokoukset rehtorin kanssa yhteistyössä. Ryhmään
ovat kuuluneet rehtori puheenjohtajana, Antti
Paananen, Pertti Ervasti, Pekka Tölli, Sirkka
Illikainen, Pia Ervasti ja Jouni Tiirola. Vararehtori on toiminut sihteerinä. Johtoryhmän
kokoontumisia on ollut neljä kertaa.
Yhdistyksen tilintarkastajina ovat olleet Hilkka
Ojala, HT, JHT ja talouspäällikkö Kari Jaakkola.
Varatilintarkastajia ovat olleet toimitusjohtaja
Arto Pelttari ja pankinjohtaja Olavi Myllylä.
Kansanopistoyhdistyksen johtokunta on toiminut myös yhdistyksen ylläpitämän ja omistaman
Ranuan kristillisen kansanopiston johtokuntana.

2. OPISTON HENKILÖKUNTA 2019

2.1 Toistaiseksi palkattu opetushenkilökunta
Isopahkala Harri, TM, rehtori, uskonto ja psykologia
Hintsala Tuuli, FM, kirjallinen ja suullinen viestintä, radiotyö
Ervasti Pia, KM, vararehtori, kotitalouden ja
yrittäjyyden opettaja 30.9. saakka
Laivamaa Sauli, koristepuuseppä, tekninen työ,
erätaidot
Lehto Liisa, restonomi AMK, ammatillinen opettaja ja erityisopettaja,
kotitalousopettaja ja vararehtori 16.9. alkaen.
Lohi Jouni, FM, matematiikka, tietotekniikka 6.1. saakka ja kesä- ja heinäkuu, muutoin
vapaalla
Lohi Saara, KM, tekstiilityö, työaika 60% 30.6.
saakka ja siitä lähtien 80%
Toljamo Maija-Leena, sosionomi (AMK), erityispolun ohjaus, liikunta
Waaraniemi Dan, B.E., englanti, kansainvälisyystieto
Österberg Eero, TaM: taideaineet
2.2 Tuntiopettajat, määräaikaiset,
sijaiset (yli 1 kk)
Hurtig Taina, kirkkomuusikko; musiikinopettaja
ja kuoronjohtaja perusoppijaksolla
Hintsala Jari, arkkitehti; rakennustaito, äänityö
Häkkinen Annikki, KL, FM; syyslukukaudella
ruotsi ja suomi ulkomaalaisille
Jurmu Vesa, KTM; luonto- ja erätaidot, matematiikan opettajan sijainen 24.5. saakka ja 8.8.
lähtien
Kummala Janne, koneistaja; syyslukukaudella
luontotaidot
Tauriainen Terhi, FK, kevätlukukaudella suomi
ulkomaalaisille, ruotsi, venäjä sekä pianonsoit-

to; syyslukukaudella lukion ruotsi 13.11. saakka
2.3 Muu toistaiseksi palkattu henkilökunta
Heikkinen Sirpa, yo-merkonomi; kanslisti
Illikainen Asko, hieroja, talonrakentaja; vapaa-ajanohjaaja, liikunta, tekninen työ
Illikainen Sirkka, yo-merkonomi, OTM; koulutussuunnittelija
Illikainen Miia, yo-merkonomi, koulunkäynninohjaaja, suurtalouskokki; suurtalouskokki ja
siivooja, työaika 1.1. alkaen 77%
Juutinen Terhi, artesaari-ompelija, suurtalouskokki, laitoshuoltaja; siivoustyönohjaaja, työaika
1.8. alkaen 77%
Kuha Mervi, hortonomi, hoiva-avustaja; koulunkäynninohjaaja 50-80% 18.5. saakka ja 15.8.
alkaen toistaiksi palkattu 50%
Laivamaa Sanna, sosionomi (AMK); kuraattori
Mikkola Jaakko, merkonomi, lähihoitaja; opintosihteeri, liikunta, tekninen työ, työelämätaidot
Niemelä Tytti, sairaan- ja terveydenhoitaja;
erityislinjan asuntolanhoitaja 15.8. alkaen
Pasanen Elina, merkonomi, suurtalouskokki;
suurtalouskokki
Puominen Jorma, levyseppä-hitsaaja; kiinteistönhoitaja
Puurunen Sari, suurtalouskokki; suurtalouskokki
Romppainen Jaana, ruokataloudenhoitaja;
siivooja, työaika 1.8. alkaen 77%
Sääskilahti Saila, restonomi; KK; ravitsemustyön esimies 31.12. saakka
Toljamo Ulla-Maija, suurtalouskokki; suurtalouskokki
2.4 Muu tilapäinen henkilökunta ja
sijaiset, yli 1 kk
Hökkä Hanna, psykiatrinen sairaanhoitaja;
keskusteluja opiskelijoiden kanssa
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4. MUU TOIMINTA

Kallioranta Arja, sosionomi; erityislinjan asuntolanhoitaja 7.1.-13.5.2019
Karttunen Hanna, sairaahoitaja; siivooja, työaika 40 % 1.10.2019 - 31.7.2020

Perinteiset talvipäivät pidettiin 9.-10.2.2019
aiheena oli Tahdon uskoa. Lauantai-iltana
seuravieraita oli 1230 henkeä. Opistoseurat
pidettiin 26.-28.7.2019, aiheena oli Jumalan
sana on valo matkallani, (Ps. 119:105). Järjestelyvastuussa olivat Lapin rauhanyhdistykset, ei
Ranua ja Posio, myös Ii ja Yli-Ii. Seuravieraita oli
lauantai-iltana noin 19.000 ja sunnuntaina noin
18.000. Seuravieraiden määrää vähensi paahtavan helteinen sää. Pohjois-Suomen varttuneiden
joulujuhlaan 27.11. osallistui 248 henkeä.

3. OPETUSTOIMINTA

5. KIINTEISTÖ OY OPISTORIVI

3.1 Perustyökauden opetus
Opiston perustyökauden opetusta on annettu vielä kevätlukukaudella viidellä linjalla:
kädentaitojen-, kieli-, kuvataide-, viestintäsekä erityislinjalla. Syyslukukauden alusta on
opiskelijat ovat valinneet kaksi opintopolkua,
jotka yhdessä vastaavat aiemmin olleita pitkiä
linjoja. Ensimmäiseksi opintopoluksi on ollut
tarjolla kahdeksan opintopolkua: erityisoppijoiden, kotitalouden, kuvataiteen, lukio-opintojen,
peruskouluopintojen, teknisen työn, tekstiilityön
ja viestinnän opintopolut. Toiseksi opintopoluksi on voinut valita erätaitojen, luontotaitojen,
teknisen työn, tekstiilityön, työelämätaitojen tai
yrittäjyyden opintopolun. Näiden lisäksi on ollut
tarjolla paljon valinnaisaineita. Erityisopintojen
polulla opiskelevat eivät ole valinneet toista
opintopolkua, vaan heillä opinnot koostuvat
yhdestä polusta ja valinnaisaineista.
3.2 Vierailuluennot
Eri alojen asiantuntijat ovat pitäneet perustyökauden opiskelijoille vierailuluentoja nuorille
ajankohtaisista aiheista, kuten sosiaalinen
media ja seurustelu.
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3.3 Kurssitoiminta
Vuonna 2019 pidettiin 85 (edellisvuonna 91)
valtionavun alaista kurssia, joilla oli opiskelijoita
(valtionapuun oikeuttavia kurssilaisia) yhteensä
3112 henkeä (edellisvuonna 2711). Opiskelijaviikkoja kertyi kurssitoiminnasta 1937(edellisvuonna 1736). Kursseilla toimi opiston opettajien lisäksi 150 tuntiopettajaa.

Kansanopistoyhdistys on vuokrannut Kiinteistö Oy Opistorivin rivitalon opiskelijoiden ja
kurssilaisten käyttöön. Opisto vastaa pääosin
kiinteistön ylläpito- ja hoitokustannuksista.

6. OPISTON TALOUS

Opiston päärakennuksen laaja remontti ja
laajennus valmistui 2009. Lainaa on jäljellä
503.426 euroa. E-talon kolme solua ja F-talosta
yksi solu on peruskorjattu kahden viime vuoden
aikana. Korjaukset on mahdollistanut mm.
saatu testamenttilahjoitus. Soluista A-talo on
kansanopistoyhdistyksen omistama Kiinteistö
Oy Opistorivi. Se valmistui 2012 ja ARA:n Opistoriville takaamaa vuokratalokorkotukilainaa on
jäljellä 765.660 euroa.
Opistoseuroja varten pidettiin kevätsiivous ja
rannan raivaus koko alueella. Nurmien kasvamista parannettiin kalkituksella ja apulannoilla.
Talkoilla on maalattu grilli, wc 2 ja lämpökeskus.
Keittiökatoksen taakse laitettiin asfaltti sekä
suojapressut eteen ja taakse. Lisäksi on tehty
kolme kevyen liikenteen väylää ja parannettu
teitä, parkkialueita sekä salaojitettu niitä alueita,
joissa vesi haittasi.
Taloutta on selkeyttänyt ja helpottanut opistojen yhteiset toimintamallit ja sama tilitoimisto
taloushallinto-ohjelmineen, sama tilikartta sekä
SRK:n ja opistojen yhteinen hankintaryhmä.
Taloushallintopalveluina on ostettu SRK:lta 10%
talouspäällikön työajasta.
Valtionapu on pysytellyt vahvistetussa kiintiössä. Valtionavun osuus opiston tuloista oli noin
36,3 prosenttia. Kuluja katetaan valtionosuuden
lisäksi opiskelija- ja kurssimaksuilla sekä varainhankinnalla.

7. LOPUKSI

Taivaallinen Isämme on siunannut Ranuan
kristillisen kansanopistoyhdistyksen ja sen ylläpitämän Ranuan kr. kansanopiston toimintaa.
Opiston johtokunta kiittää kaikkia yhdistyksen ja
koko opiston taustayhteisön jäseniä sekä henkilökuntaa opiston hyväksi tekemästänne työstä.
Antamanne työpanos ja taloudellinen tuki sekä
tekemänne talkootyö on ollut elinehto opistotoiminnan jatkumiselle ja kehittämiselle.
Kiitämme Taivaallista Isäämme kuluneesta vuo-

desta. Hän on antanut viisautta, taitoa ja myös
voimia mitä moninaisimpiin tehtäviin niin opiston hallinnolle, henkilökunnalle kuin opiston
taustayhteisönkin jäsenille. Herra on siunannut työtä, jota Ranuan opistollakin on hänen
nimessään tehty “Tämä on se sanoma, jonka
olemme häneltä kuulleet ja jonka julistamme
teille: Jumala on valo, hänessä ei ole pimeyden
häivää.” (1. Joh. 1:5).
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OPINTOPOLUT
Erityisopintojen polku 18 op
Erityisoppijalle opisto tarjosi hienon mahdollisuuden sosiaalisten, tiedollisten ja arkielämässä
tarpeellisten taitojen kehittämiseen. Erityisopintojen polulla opittiin kuvallista ja suullista ilmaisua. Oppiaineina ovat mm. uskonto, kuvataide,
kotitalous, tekstiilityö, tekninen työ, musiikki
ja liikunta. Opinnot valmensivat selviytymään
mahdollisimman itsenäisesti elämässä eteen
tulevista tilanteista ja työtehtävistä.
Kotitalouden opintopolut (8 op)

OPISKELU
PERUSTYÖKAUDELLA
2019-2020
Opetusta on annettu perustyökaudella
erityisopintojen, kotitalouden, kuvataiteen,
lukio-opintojen, teknisen työn, tekstiilityön, peruskouluopintojen sekä viestinnän
opintopoluilla. Jokainen opiskelija valitsee
kaksi opintopolkua, joihin sisältyviä aineita
hän opiskelee läpi vuoden. Opetus tapahtuu
kolmessa jaksossa, ja oppitunnit ovat 60
minuutin pituisia. 2. opintopolun opintoja on
tarjottu erä- ja luontotaitojen, tekstiilityön,
työelämätaitojen ja yrittäjyyden opintopoluilla.
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Opiskelijat opiskelivat valitsemiensa opintopolkujen mukaisia opintoja. Kaikille kuuluvia
oppiaineita olivat uskonto ja yhteisötaidot
sekä elämäntaidot. Jokaisen alaikäisen
opiskelijan täytyi opiskella joko opintopolun sisällä tai valinnaisaineena vähintään
yhdessä jaksossa englantia, viestintää ja
matematiikkaa. Opintopolkujen sisältöjen
lisäksi opistossa voi opiskella valinnaisaineita. Opistossa oli paljon erilaisia tapahtumia,
teemaviikkoja ja -päiviä, jolloin oppiminen
tapahtui tekemisen ja toiminnan kautta.
Opintojen ohella opisto tarjosi monelle turvallisen mahdollisuuden itsenäistymiseen,
hyvät puitteet sosiaalisen kasvamiseen ja
paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia.

Kotitalouden opintopoluilla on valmistettu
ruokaa ja leivonnaisia sekä perinteisin että
uusin reseptein. Opiskelijat saivat suunnitella
ja toteuttaa omia aterioitaan. Opittiin kodin
puhtaanapitoa ja pyykkihuoltoa. Oppimisen ja
tekemisen ilo välittyi kotitalouden opintopolun
tunneilla.

Kuvataide, 8 tai 5 op
Kuvataiteen opinnoissa herkistyttiin tekemään
havaintoja ympäristöstä. Elämys synnytti ilmaisutarpeen. Kehitettiin aktiivista näkemistä työskentelemällä välittömään havaintoon tukeutuen. Kuvallinen ilmaisutaito kehittyi välineiden
käyttöä harjoitellen ja materiaaleihin tutustuen
sekä tila-, muoto-, materiaali-, sommittelu- ja
väritietoutta käytäntöön soveltaen.
Lukio-opinnot (6-9 op)
Lukion opinnoissa suoritettiin vähintään kuusi
kurssia. Mahdollisuus oli suorittaa jopa 9 lukion
kurssia.
Tarjolla on englannin, ruotsin, matematiikan,
äidinkielen, fysiikan, kuvataiteen, uskonnon ja
psykologian kursseja.

Peruskouluopinnot (8 op)

Erätaidot (5 op)

Opintopolulla opiskeltiin englantia, matematiikkaa ja yhteiskunnassa ja kansalaisena toimista.

Opinnoissa painottui luonnon virkistys- ja
hyötykäyttö. Oppiaineina olivat mm. erätaitojen
perusopinnot, retkeilytaidot, luontorakentelu,
selviytymistaidot ja vastuu luonnosta. Opintoihin kuului paljon luonnossa liikkumista.

Tavoitteena oli englannin kielen, matemaattisten taitojen ja opiskelijan opiskelu- ja jatkoopintovalmiuksien vahvistaminen. Opintopolulla oli mahdollisuus korottaa englannin ja
matematiikan peruskoulun arvosanoja.

Luontotaidot (5 op)
Opinnoissa painottui luonnon virkistys- ja hyötykäyttö. Oppiaineina olivat mm. luontotaitojen
perusopinnot, retkeilytaidot, luontorakentelu,
vastuu luonnosta ja selviytymistaidot. Opintoihin kuului paljon luonnossa liikkumista.

Tekninen työ (8 op)
Opinnot painottuivat tekniseen työhön. Opiskelijat valmistivat työpajassa opiston aikana työn
tai useampia töitä mieltymyksensä ja taitojensa
mukaan käyttämällä monipuolisesti erilaisia
kovia materiaaleja.
Tekstiilityö (8 tai 5 op)

Työelämätaidot (5 op)

Opiskelijat suunnittelivat ja valmistivat useita
eri tuotteita pehmeistä materiaaleista omien
mieltymystensä ja taitojensa mukaan. Opinnoissa kehitettiin kädentaitoja ompelun, kudonnan,
kankaan pinnankuvioinnin ja lankatöiden parissa. Käsillä tekemisen ilo ja yhdessä oppiminen
vapaassa ilmapiirissä oli yksi käsityön opintopolun tavoitteita.

Työelämätaidoissa keskityttiin työelämässä
tärkeiden taitojen, kuten asenteen, oma-aloitteisuuden ja aktiivisuuden sekä vuorovaikutustaitojen kehittämiseen. Opiskelijan tietotaitoja
vahvistettiin käytännön opetusmenetelmien
kautta. NY Oma talous - avaimet työelämään
-valmennuksen avulla opiskelijaa kannustetiin
pohtimaan omia mielenkiinnon kohteitaan, työelämän perusvalmiuksia sekä oman taloutensa
hallintaa. Opittiin tunnistamaan omia vahvuuksia, joita voi hyödyntää ammatinvalinnassa ja
tulevissa opinnoissa.

Viestintä (8 op)
Opinnoissa keskityttiin suulliseen, kirjalliseen ja
sähköiseen viestintään. Erilaiset mediasisällöt,
kuten radiotyöt, olivat keskeinen osa opintoja. Viestinnän opintopolulla oli mahdollisuus
suorittaa kaksi lukion äidinkielen kurssia: Tekstit
ja vuorovaikutus (ÄI1) sekä Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI7).

Yrittäjyys (5 op)
Opinnoissa painottuivat yritystoiminnassa
tärkeät taidot. Opintoihin kuului oman NY-yrityksen perustaminen. Opinnoista iso osa oli oman
yrityksen toiminnan pyörittämistä. Oppiaineina
on mm. markkinointia, kannattavuuslaskentaa,
business-englantia ja yritysviestintää.
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Pitkät valinnat
Tekstiilityö
Vammaistyö
Kirjallisuus
Kuvaviestintä
Englanti
Lukion kurssit
Lukion englannin ENA1
Lukion kuvataidekurssi KU1
Lukion kuvataidekurssiKU2
Lukion matematiikan MAY1
Lukion fysiikan FY1
Lukion äidinkielen kurssi ÄI1
Lukion uskonto UE1
Lukion psykologia PSY1
Musiikki
Opistokuoro
Vapaan sivistystyön opinnot
Kaikille yhteisiä opintoja ovat olleet elämäntaidot (15 op), uskonto (1,5 op), yhteisötaidot,
(2–3op). Vuoden aikana opiskelija osallistuu
monenlaisiin ohjattuihin ja elämäntaitoja kartuttaviin toimintoihin.
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Pikkukuoro
Yksinlaulu
Pianonsoitto
Urkujensoitto
Kuvataide
Muovailu ja rakentelu

Elämäntaitojen opintokokonaisuus sisälsi
tietoja, taitoja ja asenteita, joita opiskelija tarvitsee kehittyäkseen läpi elämän. Elämäntaidot
antoivat valmiuksia tuleviin opintoihin, ja niiden
avulla opiskelija pystyi täydentämään osaamistaan sekä toimimaan yhteiskunnassa ja elämän
erilaisissa tilanteissa.

Piirustus ja maalaus

Yhteisötaitoja on opiskeltu mm. toimikuntatyöskentelyn kautta. Jokainen opiskelija valitsi
toimikunnan, jossa hän pystyi vaikuttamaan
opiskelijaelämään sekä vapaa-ajantoimintoihin opistossa. Opistossa toimivat seuraavat
toimikunnat: julkaisu-, kansainvälisyys-, tarjoilu-,
kiinteistö-, liikunta-, retki-, musiikki-, sisustus-,
tukioppilas- sekä markkinointitoimikunta.

Sisustustuote kankaanpainannan keinoin

Valinnaisaineet

Leivonnaisia kevään juhliin

Opistossa oli mahdollista opiskella monia
erilaisia valinnaisaineita oman mieltymyksen
mukaan.

Hygieniapassi

Muotoilu ja 3D-mallinnus
Luontokuvaus
Tekstiilityö
Sisustustuote kangaspuilla kutoen
Vaate ommellen
Kielet
Englannin keskustelu ja kirjoittaminen
Matkailuenglanti
Kotitalous
Edullista ruokaa opiskelijalle
Laadukasta trendiruokaa

Tekninen työ
Koru- ja hopeatyöt
Rakennustaito
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TULOSLASKELMA
2019

14

1.1. - 31.12.2019
1.1. - 31.12.2018		
					
Varsinainen toiminta					
Tuotot					
Koulutus
417 247,00
370 600,00		
Ruokalatuotot
181 213,00
169 106,40		
Kioskituotot
18 669,00
20 823,13		
Kiinteistötuotot
246 236,00
235 518,00		
Hallinnon tuotot
6 437,00
6 260,00		
Valtionosuus
926 537,00
915 152,00		
Tuotot yhteensä
1 796 339,00
1 717 459,53		
					
Kulut					
Henkilöstökulut					
Opetustoiminta
−694 917,89
−690 479,93		
Ruokalatoiminta
−178 946,86
−194 279,61		
Kioskitoiminta
−2 182,65
−2 182,65		
Majoitustoiminta
−71 051,23
−61 461,15		
Kiinteistö
−130 318,32
−131 299,08		
Hallinto
−124 698,57
−125 629,10		
Henkilöstökulut
−1 298 165,00
−1 205 331,52		
Koulutuskulut
−149 377,00
−119 788,33		
Kiinteistökulut					
Majoitustoiminta
−81 006,45
−79 066,56		
Kiinteistö
−245 445,99
−240 040,27		
Kiinteistökulut
−331 174,00
−319 106,83		
Toimisto- ja hallintokulut −27 268,00
−31 689,83		

Ruokalakulut
−120 126,00
−112 430,36		
Kioskikulut
−12 469,00
−12 362,13		
Poistot					
Opetustoiminta
0,00
−6 307,37		
Ruokalatoiminta
−5 716,86
−5 511,06		
Kioskitoiminta
−902,66
−870,17		
Majoitustoiminta
−23 985,01
−25 724,91		
Kiinteistö
−117 562,06
−116 131,52		
Poistot
−162 905,00
−154 545,03		
Ostopalvelut
−22 438,00
−25 921,30		
Kulut yhteensä
−2 123 922,00
−1 981 175,33		
					
Tuotto-/kulujäämä
−327 583,00
−263 715,80		
					
Varainhankinta					
Tuotot
756 605,00
1 056 728,47		
Kulut
−417 936,00
−402 538,15		
Varainhankinta yhteensä
338 669,00
654 190,32		
					
Rahoitustoiminta					
Tuotot
1,00
15,55		
Kulut
−5 843,00
−7 328,77		
Rahoitustoiminta yhteensä
−5 842,00
−7 313,22		
					
Tuotto-/kulujäämä
5 244,00
383 161,30		
					
Tuloverot
0,00
0,00		
					
Hankkeet					
Tuotot
0,00
0,00		
Kulut
0,00
−7 926,76		
Hankkeet yhteensä
0,00
−7 926,76		
					
Tilikauden yli-/alijäämä
5 244,00
375 234,54		
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31.12.2019

31.12.2018

V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat hyödykkeet
1.736,00
Aineettomat hyödykkeet yhteensä
1.736,00

1.736,00
1.736,00

Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet		
Omistuskiinteistöt
225.090,13
Maa- ja vesialueet yhteensä
225.090,13

225.090,13
225.090,13

Rakennukset ja rakennelmat		
Omistusrakennukset ja -rakennelmat
2.744.806,14
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä
2.744.806,14

2.721.449,85
2.721.449,85

Koneet ja kalusto

177.817,79

154.018,71

Muut aineelliset hyödykkeet

3.000,00

3.000,00

Sijoitukset

5.833,00

5.833,00

3.156.547,06
3.158.283,06

3.109.391,69
3.111.127,69

Aineelliset hyödykkeet yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus
44.094,00

41.062,92

Pitkäaikaiset saamiset		
Siirtosaamiset
30.000,00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
30.000,00

30.000,00
30.000,00

Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset
22.201,00
Muut saamiset		
Siirtosaamiset
24.562,24
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
46.763,24

16.587,64
3.740,78
25.626,54
45.954,96

Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
V a s t a a v a a yhteensä

278.883,37

439.987,54

399.740,61

557.005,42

3.558.023,67
3.668.133,11
––––––––––––––––––––––––––TASE
31.12.2019
31.12.2018

V a s t a t t a v a a		
OMA PÄÄOMA		
Yhdistyspääoma
2.830.454,45

2.455.220,34

Tilivuoden yli-/alijäämä

5.242,92

375.234,11

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

2.835.697,37

2.830.454,45

VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta
395.318,80
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
395.318,80

503.426,92
503.426,92

Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta
108.108,12
Saadut ennakot
38.000,00
Ostovelat
41.514,45
Muut velat
47.953,36
Siirtovelat
91.431,57
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
327.007,50

108.108,12
38.000,00
35.029,59
45.027,19
108.086,84
334.251,74

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ
V a s t a t t a v a a yhteensä

722.326,30

837.678,66

3.558.023,67
–––––––––––––

3.668.133,11
––––––––––––
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KURSSIT
SYKSYLLÄ 2020

VERKKOKURSSIT
26.10.		
		
29.10.		
3.11.		
10.11.		
10.11. 		
14.11. 		
17.–30.11.		
25.-26.11. 		
5.12.		
Joulukuu 2020
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Patriarkka Jaakobin puhe ja siunaus pojilleen Lutherin
Genesis-luennon mukaan
Nojatuolimatka Israeliin – Antisemitismi ja juutalaisvainot
”Millä mielellä matkaasi teet?”
Hyvä mieli vanhetessa
Suometsien käsittely
Neitsyt Maria kristillisessä kuvataiteessa
Kristillisyyden historia ja elävän kristillisyyden vaiheet Ruotsissa
Maatalouden kehitys ja EU:n maatalouspolitiikan uudistuminen
Jouluaiheinen verkkokurssi
Nojatuolimatka Italiaan

LÄHIOPETUSKURSSIT
9.–11.10. 		
		
16. – 18.10. 		

Tukea tunnetaitoihin –jatkokurssi
Käsityökurssi pariskunnille (tilauskurssi)
Elämäntaidon ja suvun kurssi – Sirpa ja Jukka Kolmosen jälkeläiset
Yksinlaulukurssi

30.10.–1.11.
Perusoppijakson 2017–2018 opiskelijoiden kurssi
13.–15.11. 		
Liminkalaisten aikuisten kurssi
		
Yksinlaulukurssi (tilauskurssi)
		Hopeatyökurssi
29.11.–1.12.
Rippikouluhenkilökunnan kurssi
		Jouluaskartelukurssi

HINNAT

perushinta 102,puoliso 82,opiskelija 72,lapsi/nuori (12–17 v.) vanhemman mukana 60,lapsi/nuori (4–11 v.) vanhemman mukana 50,-

ILMOITTAUTUMISET

Netissä: www.lyhytkurssille.fi
Puhelimella: (040) 760 9565
sähköpostilla: kurssit@rakro.fi
Ranuan kr. kansanopisto
Kansanopistontie 6
97700 Ranua
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