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Opiston lukuvuosi 2020–2021 oli onnistunut, 
vaikka siihen liittyi paljon haasteita. Jo edel-
lisen lukuvuoden aikana alkanut koronavirus-
pandemia aiheutti edelleen lisätyötä muun 
muassa rajoitusten ja turvatoimien muodossa. 

Koko lukuvuotta leimasi epävarmuus siitä, 
voidaanko kursseja järjestää ja saadaanko 
perusoppijakson opiskelijoiden kanssa jatkaa 
lähiopetuksessa. Samalla vuosi oli kuitenkin 
monen uuden asian oppimisen ja yhdessä 
tekemisen vuosi. 

Talouteen koronan aiheuttamilla rajoituksilla oli 
suuri vaikutus. Opistoseuroja ei voitu järjestää 
yleisötilaisuutena, kursseja jouduttiin perumaan 
ja perusoppijakson lukukausimaksuista annet-
tiin alennuksia etäopetusjaksoilta. 

Etäkurssien ja matkaparkin tuomien lisätulojen 
sekä säästötoimien avulla opiston talous selvisi 
koronavuodesta alkuodotuksia paremmin. 
Valtion osoittama ylimääräinen avustus poik-
keusolojen kustannusten ja tulonmenetysten 
kattamiseen käytännössä normalisoi opiston 
taloustilanteen. 

Lyhytkurssitoimintaa pystyttiin toteuttamaan 
syksyn ja vielä kevättalven aikanakin, tosin 
rajoitetusti. Hiihtoloman jälkeen lähikursseihin 
päästiin palaamaan vasta toukokuun lopulla. 
Etäkursseja kuitenkin järjestettiin runsaasti. 
Niillä käsiteltiin monia ajankohtaisia aiheita, ja 
ne mahdollistivat toisten ihmisten kohtaamisen 
rajoitusten keskellä.

Etäkursseilla ja erilaisissa striimatuissa tapah-
tumissa opittiin hyödyntämään ja käyttämään 
digiajan tarjoamia mahdollisuuksia. Niiden 
kautta tavoitimme paljon uusia ihmisiä. Saimme 
sekä etäkursseista että -tapahtumista runsaasti 
arvokasta kokemusta ja hyvää palautetta. 

Perusoppijakson opiskelijat antoivat lukuvuo-
desta hyvän palautteen. Opistolaisista 99 % 

REHTORIN KATSAUS

Rehtori Harri Isopahkala

koki saaneensa uusia 
luotettavia ystäviä ja 

yhtä iso joukko arvioi 
opistovuodesta 

olevan hyötyä 
elämässään. 
Opiston kristillistä 

arvo-opetusta piti tärkeä-
nä 95 % opiskelijoista. 

Lukuvuoden aikana vallitsi hyvä yhteistyön 
henki opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken. 
Minun mieleeni vuosi jää lämminhenkisenä 
ja puhuttelevana. Poikkeusaikojen keskellä 
Taivaan Isä antoi sekä henkilökunnalle että 
opiskelijoille tahtoa joustaa omista eduistaan ja 
rakkautta palvella toisia.

Tulevalle lukuvuodelle opistopaikkaa tavoitteli 
yli 280 hakijaa. Hakijamäärä kasvoi merkittävästi 
edellisestä vuodesta. Yksi syy kasvaneeseen 
hakijamäärään on laajennettu oppivelvollisuus, 
jonka piiriin kuuluville opiskelijoille lukuvuodes-
ta tulee maksuton. Laajennettu oppivelvollisuus 
on vaatinut paljon työtä jo nyt erilaisten suunni-
telmien muodossa. Tulevaisuuteen katselemme 
luottavaisin mielin.

Kiitän lämpimästi opistossa ja sen 
kursseilla vuoden aikana opiskelleita. 
Kiitän nöyrästi opiston henkilökuntaa 
ahkerasta työstä ja siitä palvelevan 
rakkauden mielestä, jota henkilö-
kunta on osoittanut. Kiitän opiston  
hallintoa joustavuudesta ja vastuul-
lisuudesta poikkeusaikana. Kiitän 
kaikkia teitä, jotka olette 
vuoden mittaan tukeneet 
opistotyötä monin 
eri tavoin. Ennen 
kaikkea tahdon 
kiittää Jumalaa 
hänen varje-
luksestaan ja 
siunauksestaan.
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VUOSIKERTOMUS 
VUODELTA 2020

1. RANUAN KRISTILLINEN 
KANSANOPISTOYHDISTYS RY:N 
HALLINTO
1.1 Yhdistyksen jäsenet ja varsinaiset ko-
koukset
Ranuan kristillinen kansanopistoyhdistys ry:ssä 
oli vuoden 2020 lopussa 2 768 henkilöjäsentä 
ja 73 yhdistystä, yhteensä 2 841 (vuonna 2019 
luku oli 3 014). Yhdistyksen kokous voitiin pitää 
koronapandemian takia vasta 4.9.2020.
1.2 Johtokunta    
Yhdistyksen johtokuntaan ovat vuonna 2020 
kuuluneet varsinaisina jäseninä:
Paananen Antti, opetusneuvos, Oulu, puheen-
johtaja
Tölli Pekka, rehtori, Sotkamo, varapuheenjohta-
ja 4.9. saakka
Kuha Pertti, hankintapäällikkö, Tyrnävä, vara-
puheenjohtaja 4.9. lähtien
Ervasti Pertti, koulutusjohtaja, Kuusamo
Heikkilä Anitta, luokanopettaja, KT, Rovaniemi
Hiltunen Veikko, linja-autonkuljettaja, Kittilä, 
4.9. saakka
Hintikka Jouni, projektitutkija, Liminka
Hämäläinen Henrik, eduskunta-avustaja, Oulu
Kaikkonen Lauri, peruskoulunopettaja, Ranua
Kanniainen Markku, kappalainen, Sodankylä, 
4.9. lähtien

Koukkari Marja, yliopettaja, YTT, Oulu
Kukkonen Risto, toimitusjohtaja, Ranua
Lohi Arto, opettaja, Taivalkoski
Palokangas Tuomo, osaamispalvelujohtaja, 
Tornio
Perttunen Erkki, operaatiovastaava, Utajärvi
Viljamaa Ella, opettaja, Pudasjärvi, 4.9. lähtien
Vuokila Kalervo, yrittäjä, Tervola

 Johtokunnan varajäseninä ovat olleet:
Gustafsson Sakke, toimitusjohtaja, Oulu,
Karila Pentti, maanmittausteknikko, Kemijärvi
Kinnunen Matti, kappalainen, Ii, 4.9. saakka
Kukko Tapio, toimialajohtaja, Oulu
Laukka Marja-Helena, opettaja, Oulu
Mäkelä Mailis, osastonhoitaja, TtT, Ii, 4.9. lähtien
Pätsi Salla, kotiäiti, Posio

Johtokunnan esittelijänä on toiminut rehtori 
Harri Isopahkala. Sihteerinä on ollut vararehtori 
ja kotitalousopettaja Liisa Lehto. Läsnäolo- ja 
puheoikeus johtokunnan kokouksissa on ollut 
myös koulutussuunnittelija Sirkka Illikaisella, 
taloushallintopäällikkö Jouni Tiirolalla sekä 
henkilökunnan vuosittain vaihtuvalla edustajal-
la, joka on vuonna 2020 ollut Jouni Lohi. Johto-
kunta on kokoontunut vuoden aikana kerran, ja 
lisäksi on ollut viisi etäkokousta.

Johtoryhmä on valmistellut hallinnon kokouk-
set yhteistyössä rehtorin kanssa. Johtoryhmän 
puheenjohtajana on toiminut rehtori Harri Iso-
pahkala. Lisäksi ryhmään ovat kuuluneet Antti 
Paananen, Pertti Ervasti, Sirkka Illikainen, 
Liisa Lehto, Jouni Tiirola sekä Pekka Tölli 4.9. 
saakka ja siitä lähtien Pertti Kuha. Sihteerinä on 
toiminut vararehtori. Johtoryhmä on kokoontu-
nut neljä kertaa, joista kolmena on kokoonnuttu 
etäyhteyden kautta.

Yhdistyksen tilintarkastajana on ollut Hilkka 
Ojala (HT, JHT) Rovaniemeltä ja toiminnan-
tarkastajana talouspäällikkö Kari Jaakkola 
Taivalkoskelta. Varatilintarkastaja on ollut Mikko 
Lumila (HT) Oulusta.  Toiminnantarkastajan 
varamiehenä on ollut palvelusihteeri Juhani 
Mattila  Pudasjärveltä. Kansanopistoyhdistyk-
sen johtokunta on toiminut myös yhdistyksen 
ylläpitämän ja omistaman Ranuan kristillisen 
kansanopiston johtokuntana.
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2. OPISTON HENKILÖKUNTA 2020
2.1 Toistaiseksi palkattu opetushenkilökunta
Isopahkala Harri, TM, rehtori; uskonto ja 
psykologia
Hintsala Tuuli, FM; kirjallinen ja suullinen 
viestintä, radiotyö vuorottelu- ja toimivapaalla 
1.9.2020–27.2.2021.
Laivamaa Sauli, koristepuuseppä; tekninen työ, 
erätaidot 
Lehto Liisa, restonomi AMK, ammatillinen 
opettaja ja erityisopettaja, opo AMK; kotitalous-
opettaja ja vararehtori.
Lohi Jouni, FM; matematiikka, tietotekniikka
Lohi Saara, KM; tekstiilityö, työaika 80% 30.6. 
saakka
Toljamo Maija-Leena, sosionomi (AMK); erityis-
polun ohjaus, liikunta
Waaraniemi Dan, B.E.; englanti, kansainväli-
syystieto
Österberg Eero, TaM; taideaineet , työaika 60 % 
1.9. lähtien
 
2.2 Tuntiopettajat, määräaikaiset, 
sijaiset (yli 1 kk)
Hurtig Taina, kirkkomuusikko; musiikinopettaja 
ja kuoronjohtaja perusoppijaksolla
Hintsala Jari, arkkitehti; rakennustaito, äänityö 
kevätlukukaudella
Häkkinen Annikki, KL, FM; syyslukukaudella 
ruotsi ja suomi ulkomaalaisille
Jurmu Vesa, KTM; luonto- ja erätaidot, mate-
matiikan opettajan sijainen 31.5. saakka ja 12.8. 
lähtien luonto- ja erätaidot 
Juutinen Terhi, artesaani-ompelija, tekstiilityön 
tuntiopettaja 23.9.2020–28.1.2021
Laitinen Lotta, FM, kirjallinen ja suullinen vies-
tintä 1.9.2020–13.5.2021

Lohi Sarah, englannin opettajan sijainen 
15.9.–31.10.2020
 
2.3 Muu toistaiseksi palkattu henkilökunta
Heikkinen Sirpa, yo-merkonomi; kanslisti
Illikainen Asko, hieroja, talonrakentaja; va-
paa-ajanohjaaja, liikunta, tekninen työ kevät-
lukukaudella ja kiinteistönhoitajan sijainen 
syyslukukaudella
Illikainen Sirkka, yo-merkonomi, OTM; koulu-
tussuunnittelija
Illikainen Miia, yo-merkonomi, koulunkäyn-
ninohjaaja, suurtalouskokki; suurtalouskokki ja 
siivooja, työaika 1.1. alkaen 77%
Juutinen Terhi, artesaari-ompelija, suurtalous-
kokki, laitoshuoltaja; siivoustyönohjaaja, työaika 
77% 31.5.2020 saakka
Kuha Mervi,  hortonomi, hoiva-avustaja; kou-
lunkäynninohjaaja, työaika 50% 31.8. saakka ja 
100% 1.9.2020–13.5.2021
Laivamaa Sanna, sosionomi (AMK); kuraattori, 
vapaalla 1.5.2020–30.4.2021
Mikkola Jaakko, merkonomi, lähihoitaja; opin-
tosihteeri, liikunta, tekninen työ, työelämätaidot
Niemelä Tytti, terveydenhoitaja; erityislinjan 
asuntolanhoitaja
Pasanen Elina, merkonomi, suurtalouskokki; 
suurtalouskokki, 1.9.2020 alkaen työaika 80%.
Puominen Jorma, levyseppä-hitsaaja; kiin-
teistönhoitaja, vapaalla 24.3.– 31.5. ja 1.8.2020–
31.5.2021
Puurunen Sari,  suurtalouskokki; ravitsemus-
työn esimies
Romppainen Jaana, ruokataloudenhoitaja; 
siivooja, työaika  77%
Toljamo Ulla-Maija, suurtalouskokki; suurta-
louskokki
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2.4 Muu tilapäinen henkilökunta ja 
sijaiset, yli 1 kk 
Isopahkala Karoliina, sosionomi AMK;  kuraat-
torin sijainen 1.8.2020–13.5.2021
Karttunen Hanna, sairaanhoitaja; siivooja, 
työaika 40 % 1.10.2019–31.7.2021
Koivisto Veera, nuoriso- ja yhteisöohjaaja; va-
paa-ajanohjaajan sijainen 19.8.2020–13.5.2021

3. OPETUSTOIMINTA
3.1 Perustyökauden opetus
Opiston perustyökauden opetus koostuu opis-
kelijan valitsemista kahdesta opintopolusta ja 
valinnaisaineista. Opiskelijat valittiin ensimmäi-
sen opintopolun haun perusteella. Ensimmäi-
seksi opintopoluksi on ollut tarjolla kahdeksan 
opintopolkua: erityisoppijoiden, kotitalouden, 
kuvataiteen, lukio-opintojen, peruskouluopin-
tojen, 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 opinto-
polkua, vaan heillä opinnot koostuvat yhdestä 
polusta ja valinnaisaineista.

Suomen hallitus julisti Suomeen poikkeusti-
lan 16.3.2020 koronapandemian vuoksi ja otti 
käyttöön valmiuslain.  Tämän vuoksi opiston 
perusoppijakson opetus toteutettiin kevätlu-
kukaudella 18.3.2020 alkaen etäopetuksena. 
Taloudellisesta haasteesta huolimatta henkilös-
töä ei lomautettu, vaan järjestettiin esimerkiksi 
matkaparkkitoimintaa ja etäkursseja kattamaan 
tulonmenetyksiä.

Syksyllä perusoppijakso päästiin aloittamaan 
normaalisti, mutta  koronaviruksen aiheuttaman 
uhan vuoksi etäopetukseen siirryttiin uudelleen 
30.11.2020. Koronavirus aiheutti opiskeluun lu-
kuisia erityisjärjestelyjä ja rajoitti tilojen käyttöä.

3.2 Vierailuluennot 
 Eri alojen asiantuntijat ovat pitäneet perustyö-
kauden opiskelijoille vierailuluentoja nuorille 
ajankohtaisista aiheista, kuten sosiaalisesta 
mediasta ja seurustelusta.

3.3 Kurssitoiminta
Vuonna 2020 pidettiin 58 (edellisvuonna 85) 
valtionavun alaista lähikurssia, joille osallis-
tui 1 950 (edellisvuonna 3 112) valtionapuun 
oikeuttavaa kurssilaista. Kurssitoiminnasta kertyi 
1 142 (edellisvuonna 1 937) opiskelijaviikkoa.  
Kursseilla toimi opiston opettajien lisäksi 120 
tuntiopettajaa. Verkkokursseja, joihin ei saada 
valtionapua, järjestettiin 32. Verkkokursseille 
osallistui kaikkiaan 1740 henkeä.

4. MUU TOIMINTA
Perinteiset talvipäivät pidettiin 8.– 9.2.2020. Tal-
vipäivien aiheena oli ”Pitäkää huolta, että tulette 
toimeen keskenänne”. Lauantai-iltana seuravie-
raita oli 1 200 henkeä.

Pääsiäissana-lehden toimitus- ja myyntivuoro 
oli Ranualla. Painosmäärä oli 5 200. Koronan 
takia lukeminen innosti, ja myyntituotto auttoi 
opiston taloutta.

 Opistoseurat pidettiin 25.– 26.7.2020 netissä ja 
kesäseuraradiossa. Seurat lähetettiin Oulusta 
SRK:n toimistolta. Aiheena oli “Jumala antaa 
kasvun” (1. Kor. 3:6). 
Pohjois-Suomen varttuneiden joulujuhlan tilalla 
oli 25.11. Valon juhla -nettilähetys. 

5. KIINTEISTÖ OY OPISTORIVI
Kansanopistoyhdistys on vuokrannut Kiinteistö 
Oy Opistorivin rivitalon opiskelijoiden 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 kaksi 
solua on peruskorjattu kolmen viime vuoden 
aikana. Korjaukset on mahdollistanut muun 
muassa testamenttilahjoitus. Soluista A-talo on 
kansanopistoyhdistyksen omistama Kiinteistö 
Oy Opistorivi. Se valmistui 2012, ja ARA:n Opis-
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toriville takaamaa vuokratalokorkotukilainaa on 
jäljellä 760 396 euroa.
 
Opistoseurojen pelloille on tehty viljavuustut-
kimus ja pehmeille paikoille on ajettu ruoka-
multaa. Salaojitus on loppusuoralla: seitsemän 
viimeistä ajo-ojaa on täytetty. Soramonttua on 
maisemoitu.

7. LOPUKSI
Taivaallinen Isämme on siunannut Ranuan 
kristillisen kansanopistoyhdistyksen ja sen 
ylläpitämän Ranuan kr. kansanopiston toimintaa 
poikkeuksellisena aikana. Opiston johtokunta 

kiittää kaikkia yhdistyksen ja opiston tausta-
yhteisön 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 
vuodesta. Hän on auttanut opistoa selviytymään 
haastavan ajan keskellä. Hän on siunannut ja 
ohjannut. Häneen luottaen voimme katsoa 
turvallisesti eteenpäin. “Minun ajatukseni ovat 
rauhan eivätkä tuhon ajatuksia: minä annan 
teille tulevaisuuden ja toivon.” 
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OPISKELU 
PERUSTYÖKAUDELLA 
2020–2021

Opetusta on annettu perustyökaudella 
erityisopintojen,  kotitalouden, kuvataiteen, 
lukio-opintojen, teknisen työn, tekstiilityön, 
peruskouluopintojen ja viestinnän opinto-
poluilla. 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, kotitalouden, 
teknisen työn, tekstiilityön, työelämätaitojen 
ja yrittäjyyden opintopoluilla.

Opiskelijat opiskelivat valitsemiensa opinto-
polkujen mukaisia opintoja. Kaikille kuuluvia 
yhteisiä oppiaineita olivat uskonto sekä 
tapahtumien järjestäminen ja yhteisötaidot, 
elämäntaidot ja laitoskeittiössä ja -siivouk-
sessa toimiminen. Jokainen alaikäinen 
opiskelija  opiskeli joko opintopolun sisällä 
tai valinnaisaineena vähintään yhdessä jak-
sossa englantia, viestintää ja matematiikkaa. 
Opintopolkujen sisältöjen lisäksi opistossa 
voi opiskella valinnaisaineita. Opistossa oli 
paljon erilaisia tapahtumia, teemaviikkoja ja 
-päiviä, jolloin oppiminen tapahtuu tekemi-
sen ja toiminnan kautta. Opintojen ohella 
opisto tarjosi monelle turvallisen mahdol-
lisuuden itsenäistymiseen, hyvät puitteet 
sosiaalisen kasvamiseen ja paljon erilaisia 
harrastusmahdollisuuksia.

OPINTOPOLUT
1. ja 2. opintopolkujen opinnot: 

Erityisopintojen polku (23 op) 
Erityisoppijalle opisto tarjosi hienon mahdolli-
suuden sosiaalisten, tiedollisten ja arkielämässä 
tarpeellisten taitojen kehittämiseen. Erityiso-
pintojen polulla opittiin kuvallista ja suullista 
ilmaisua. Oppiaineina ovat mm. uskonto, 
kuvataide, kotitalous, tekstiilityö, tekninen työ, 
musiikki ja liikunta. Opinnot valmensivat selviy-
tymään mahdollisimman itsenäisesti elämässä 
eteen tulevista tilanteista ja työtehtävistä.

Kotitalouden opintopolut (5 tai 8 op)
Kotitalouden opintopoluilla on valmistettu 
ruokaa ja leivonnaisia sekä perinteisin että 
uusin reseptein. Opiskelijat saivat suunni-
tella ja toteuttaa erilaisia tarjoilukokonai-
suuksia. Opittiin kodin puhtaanapitoa ja 
pyykkihuoltoa. Oppimisen ja tekemisen ilo 
välittyi kotitalouden opintopolun tunneilla.

Kuvataide (8  op) 
Kuvataiteen opinnoissa keskityttiin tekemään 
havaintoja ympäristöstä, jolloin mahdollinen 
elämys synnytti ilmaisutarpeen. Kehitettiin 
aktiivista näkemistä työskentelemällä välit-
tömään havaintoon tukeutuen. Kuvallinen 
ilmaisutaito kehittyi välineiden käyttöä 
harjoitellen ja materiaaleihin tutustuen 
sekä tila-, muoto-, materiaali-, sommitte-
lu- ja väritietoutta käytäntöön soveltaen.

Lukio–opinnot (6–9 op)
Lukion opintoissa suoritettiin vähintään 
kuusi kurssia. Mahdollisuus oli suorittaa jopa 
yhdeksän lukion kurssia. Tarjolla oli lukion 
englannin, matematiikan, äidinkielen, fysiikan, 
kuvataiteen, uskonnon ja psykologian kursseja. 

Peruskouluopinnot (8 op)
Opintopolulla opiskeltiin englantia, mate-
matiikkaa ja yhteiskunnassa ja kansalaisena 
toimimista. Tavoitteena oli englannin kielen, 
matemaattisten taitojen ja opiskelijan opiske-
lu- ja jatko-opintovalmiuksien vahvistaminen. 
Opintopolulla oli mahdollisuus korottaa englan-
nin ja matematiikan peruskoulun arvosanoja.

Tekninen työ (5 tai 8 op)
Opinnot painottuivat tekniseen työhön. 
Opiskelijat valmistivat työpajassa opiston 
aikana työn tai useampia töitä mieltymyk-
sensä ja taitojensa mukaan käyttämällä 
monipuolisesti erilaisia kovia materiaaleja.
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Tekstiilityö (5 tai 8 op) 
Opiskelijat suunnittelivat ja valmistivat usei-
ta eri tuotteita pehmeistä materiaaleista 
omien mieltymystensä ja taitojensa mukaan. 
Opinnoissa kehitettiin kädentaitoja ompe-
lun, kudonnan, kankaan pinnankuvioinnin 
ja lankatöiden parissa. Käsillä tekemisen ilo 
ja yhdessä oppiminen vapaassa ilmapiirissä 
oli yksi käsityön opintopolun tavoitteita.

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).

Erätaidot (5 op)
Opinnoissa painottui vastuullinen  luonnon 
virkistys- ja hyötykäyttö. Oppiaineina olivat 
mm. erätaitojen perusopinnot, retkeily- ja 
selviytymistaidot sekä luonto- ja ympäristö-
tieto. Opintoihin kuului elämyksellistä luon-
nossa liikkumista, metsästystä ja kalastusta.

Luontotaidot (5 op)
Opinnoissa painottui vastuullinen luonnon 
virkistys- ja hyötykäyttö. Oppiaineina olivat 
mm. retkeily- ja selviytymistaidot, luonto- ja 
ympäristötieto, metsän hoito ja hyödyntämi-
nen sekä luontorakentelu . Opintoihin kuului 
paljon elämyksellistä luonnossa liikkumista.

Työelämätaidot (5 op) 
Työelämätaidoissa keskityttiin työelämässä 
tärkeiden taitojen, kuten asenteen, oma-aloit-
teisuuden ja aktiivisuuden sekä vuorovaikutus-
taitojen kehittämiseen. Opiskelijan tietotaitoja 
vahvistettiin käytännön opetusmenetelmien 
kautta. NY Oma talous - avaimet työelämään 
-valmennuksen avulla opiskelijaa kannustet-
tiin pohtimaan omia mielenkiinnon kohtei-
taan, työelämän perusvalmiuksia sekä oman 
taloutensa hallintaa. Opittiin tunnistamaan 
omia vahvuuksia, joita voi hyödyntää am-
matinvalinnassa ja tulevissa opinnoissa. 

Yrittäjyys (6 op)
Opinnoissa painottuivat yritystoiminnassa 
tärkeät taidot. Opintoihin kuului oman NY-yrityk-
sen perustaminen. Opinnoista iso osa oli oman 
yrityksen toiminnan pyörittämistä. Oppiaineina 
oli mm. markkinointia, kannattavuuslasken-
taa, business-englantia ja yritysviestintää.
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Pitkät valinnat 
Luonto- ja elämysliikunta 
Vammaistyö
Kirjallisuus 
Kuvaviestintä 
Englanti

Lukion kurssit
Lukion englanti ENA1 
Lukion kuvataidekurssi KU1
Lukion kuvataidekurssiKU2 
Lukion matematiikka MAY1 
Lukion fysiikka FY1 
Lukion äidinkieli ÄI1 
Lukion uskonto UE1 
Lukion psykologia PSY1

Musiikki 
Opistokuoro 
Kamarikuoro 
Yksinlaulu 
Huilunsoitto
Pianonsoitto 
Urkujensoitto
Musiikin mahdollisuudet

Kielet 
Englannin keskustelu ja kirjoittaminen 
Matkailuenglanti

Kotitalous 
Edullista ruokaa opiskelijalle 
Laadukasta trendiruokaa 
Leivonnaisia kevään juhliin
Hygieniapassi

Kuvataide
Muovailu ja rakentelu 
Piirustus ja maalaus 
Luontokuvaus

Tekstiilityö 
Kudonta
Vaateompelu
Sisustuspainanta

Tekninen työ 
Koru- ja hopeatyöt 
Rakennustaito

Vapaan sivistystyön opinnot
Kaikille yhteisiä opintoja ovat olleet elämäntai-
dot (6 op), uskonto (1,5 op), uskontokasvatus (4 
op) tapahtumien järjestäminen ja yhteisötaidot, 
(4 op), toimikuntatyöskentely ( 3 op) ja laitoskeit-
tiössä ja siivouksessa  toimiminen. Vuoden aika-
na opiskelija osallistui  monenlaisiin ohjattuihin 
vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja kehittäviin  
toimintoihin. Elämäntaitojen opintokokonai-
suus 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. 
Yhteisötaitoja on opiskeltu mm. toimikunta-
työskentelyn kautta. Jokainen opiskelija valitsi 
toimikunnan, jossa hän pystyi vaikuttamaan 
opiskelijaelämään sekä vapaa-ajantoimintoi-
hin opistossa. Opistossa toimivat seuraavat 
toimikunnat: julkaisu-, kansainvälisyys-, tarjoilu-, 
kiinteistö-, liikunta-, retki-, musiikki-, sisustus-, 
tukioppilas- ja markkinointitoimikunta.

Valinnaisaineet 
Opistossa oli mahdollista opiskella monia
 erilaisia valinnaisaineita oman 
mieltymyksen mukaan. 
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   1.1. - 31.12.2020 1.1. - 31.12.2019  
     
Varsinainen toiminta     
Tuotot     
 Koulutus  368 697  417 247  
     Ruokalatuotot  132 697 181 213   
     Kioskituotot 18 072 18 669  
     Kiinteistötuotot 217 168 246 236  
    Hallinnon tuotot 5 554 6 437  
     Valtionosuus 931 244 926 537  
Tuotot yhteensä 1 673 202 1 796 339  
Kulut     
 
     Henkilöstökulut  −1 206 215  −1 298 165  
     Koulutuskulut –156 442 −149 377   
 
     Kiinteistökulut –308 523 −331 174  
     Toimisto- ja hallintokulut –29 499 −27 268  
     Ruokalakulut –83 708 −120 126  
     Kioskikulut –8 579 −12 469   
 
     Poistot –162 146 −162 905  
     Ostopalvelut –20 116 −22 438  
Kulut yhteensä –1 975 228 −2 123 922  

TULOSLASKELMA 
2020
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Tuotto-/kulujäämä –302 026 −327 583  
     
Varainhankinta     
 Tuotot 188 772 756 605  
   Kulut –41 348 −417 936  
Varainhankinta yhteensä 147 424 338 669  
     
Rahoitustoiminta     
   Tuotot 0 1  
   Kulut –6 032 −5 843  
Rahoitustoiminta yhteensä –6 032 −5 842  
     
Tuotto-/kulujäämä –160 633 5 244  
     
Ennakkoveroverot –1 884 0
Yleisavustus 329 700 0  
       
Hankkeet 0 0  
     
Tilikauden yli-/alijäämä 167 183  5 244   
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 31.12.2020 31.12.2019

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

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

      Rakennukset ja rakennelmat  
      Omistusrakennukset ja -rakennelmat 2.761.271,07 2.744.806,14
      Rakennukset ja rakennelmat yhteensä 2.761.271,07 2.744.806,14

      Koneet ja kalusto   
 170.431,93 177.817,79

      Muut aineelliset hyödykkeet 3.000,00 3.000,00
      Muut osakkeet ja osuudet 833,00 833,00
      Sijoitukset 5.833,00 5.833,00

    Aineelliset hyödykkeet yhteensä      3.165.626,13      3.156.547,06

  PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 3.167.362,13 3.158.283,06

TASE 2020
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  VAIHTUVAT VASTAAVAT  
    Vaihto-omaisuus 39.673,00 44.094,00

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

    Lyhytaikaiset saamiset  
      Myyntisaamiset 9.271,50 22.201,00
      Lainasaamiset 240,42 
      Muut saamiset 0,29 
      Siirtosaamiset  47.662,26   24.562,24

    Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 57.174,47 46.763,24

    Rahat ja pankkisaamiset         447.607,75         278.883,37

  VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ         544.455,22        399.740,61

V a s t a a v a a yhteensä 3.711.817,35 3.558.023,67
 ––––––––––––– –––––––––––––

   
 31.12.2020 31.12.2019

V a s t a t t a v a a  
  OMA PÄÄOMA  
    Yhdistyspääoma 2.835.697,37 2.830.454,45

    Tilivuoden yli-/alijäämä            167.182,50         5.242,92

  OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 3.002.879,87 2.835.697,37

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

    Lyhytaikainen vieras pääoma  
      Lainat rahoituslaitoksilta 108.108,12 108.108,12
      Saadut ennakot 40.000,00 38.000,00
      Ostovelat 52.414,13 41.514,45
      Muut velat 26.763,18 47.953,36
      Siirtovelat 86.333,25 91.431,57
    Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 313.618,68 327.007,50

  VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ          708.937,48         722.326,30

V a s t a t t a v a a yhteensä 3.711.817,35 3.558.023,67
 ––––––––––––– –––––––––––––
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KURSSIT 
SYKSYLLÄ 2021

VERKKOKURSSIT
Nojatuolimatka kaskisuomalaisten elämään Ruotsissa 1600-1700-luvuilla

Nojatuolimatka Venäjälle

Satujen maailmaan liittyvä verkkokurssi

Sotahistoriaan liittyvä verkkokurssisarja

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

HINNAT
perushinta 105,-
puoliso 85,-
opiskelija 75,-
lapsi/nuori (12–17 v.) 60,- * 
lapsi/nuori (4–11 v.)   50,-  *
’ (vanhemman mukana)         

LÄHIOPETUSKURSSIT
2.–5.8.  Kehitysvammaisten kesäkurssi

2.–4.8.   Alakoululaisten kesäkurssi

  Yöttömän yön golfkurssi (sis. green card)

4.–6.8.   Koululaisten leivontakurssi

5.–8.8.  Musiikkikurssi (eri soittimet)

6.–8.8.   Keppihevoskurssi

 13.–15.8.  Elämäntaidon ja suvun kurssi – Saarnin suku

 20.–22.8.  Rautiosaaren rippikoululeiri 1973 – kurssitapaaminen

                   Frisbeegolfkurssi

3.–5.9.   Voimaa yhdessäolosta – perhekurssi

  Retkihaaste – retkeilyyn ja vaeltamiseen liittyvän 

  kurssikokonaisuuden 1. lähikurssi

 17.–19.9.  Ranuan rauhanyhdistyksen varhaisnuorten kurssi

  Nuorten avioparien kurssi


