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aivaallinen Isä siunasi opistovuoden 2021–
2022. Opistovuotta väritti edellisvuoden
tapaan maailmanlaajuinen pandemia, mutta
vaikutukset vähenivät vuoden kuluessa. Opistolaiset saivat viettää koko lukuvuoden lähiopetuksessa. Perusoppijaksoon eniten vaikutti siirtyminen oppivelvollisuuskoulutukseen.
Opistoelämä opintosisältöineen säilyi toki
melko lailla ennallaan, mutta perusoppijakso
muuttui oppivelvollisille maksuttomaksi.
Sen sijaan suurehko osa lähilyhytkursseista
jouduttiin perumaan tai toteuttamaan etänä.
Lyhytkurssien muutoksen myötä verkkokurssitoiminta kehittyi ja kasvoi erityisesti tämän
vuoden aikana. Tätä tuki etäkurssitekniikan
kehittyminen.
Opistoseurat jouduttiin kesällä 2021 pitämään jo toista kertaa ilman opiston ympärille
kerääntyvää seurakansaa, mutta tulevan kesän
2022 seuroja valmistellaan taas peltoseuroina,
joihin odotetaan yli 20 000 seuravierasta. Odotamme kaikki, että pääsemme laulamaan yhdessä sydämen pohjasta kiitosta Taivaalliselle
Isälle hänen suurista teoistaan meitä kohtaan.
Haastavista ajoista huolimatta opiston talous
on hyvällä perustalla. Kuluneena vuonna saimme merkittävän testamenttilahjoituksen, joka
mahdollistaa opiston kehittämisen ja jäljellä
olevien majoitusrivitalojen sekä kotitalousluokan peruskorjauksen ilman lainaa. Näin meillä
on jatkossa tarjota tuleville opiskelijoille entistä laadukkaammat ja viihtyisämmät majoitustilat.
Kuluneena keväänä on tehty myös laaja kiinteistökartoitus, jonka pohjalta meillä on käytet-

tävissämme jo tulevana syksynä pitkän aikavälin huolto-, korjaus- ja investointisuunnitelma
opiston kiinteistöjen pitämiseksi laadukkaina
tulevinakin vuosikymmeninä. Opiston valvontakamera- ja äänentoistojärjestelmät uusittiin
kuluneena lukuvuonna, ja opistolle on
hankittu korkealaatuiset virtuaaliurut.
Monilla muillakin
tavoin opistoamme on kehitetty
viimeaikoina.
Sain
kutsun
Harri-rehtorin sijaiseksi,
ja aloitin Ranualla tämän opistovuoden alkaessa. Rehtorivastuun muutos vaikuttanee eniten opiston henkilökunnan ja hallinnon
työskentelyyn. Olen saanut työhöni laajasti
tukea ja minut on otettu lämpimästi ja ymmärtämyksellä vastaan. Olen saanut kokea yhteistyön iloa henkilökunnan ja hallinnon jäsenten
kanssa. Olen iloinnut uusista matkaystävistä
ja työtovereista. Olen iloinnut myös jokaisesta
opistolaisesta, avoimista, syvällisistä keskusteluista heidän kanssaan ja uskomisen ilostaan,
joka heidän kauttaan virkistää myös meidän
henkilökunnan uskoa ja elämää. Olen iloinnut
lyhyt- ja verkkokurssilaisista, siitä kuinka he
ovat tuoneet julki rakkautensa opistotyöhön ja
heissä näkyvästä oppimisen ja toisten kurssilaisten kohtaamisen ilosta.
Erityisesti olen iloinnut evankeliumista, joka
on saanut loistaa arjen keskellä, voimistaa ja
antaa toivoa synkkien pilvien kerääntyessä tartuntatautien ja sodan uhkan muodossa. Evankeliumin kautta Jumala tukee meitä matkalla
kohti taivasta. Kiitos Taivaan Isälle opistotyön
siunaamisesta!
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VUOSIKERTOMUS
VUODELTA 2021

1. Ranuan kristillinen
kansanopistoyhdistys ry:n hallinto
1.1 Yhdistyksen jäsenet ja
varsinaiset kokoukset
Ranuan kristillinen kansanopistoyhdistys ry:ssä oli vuoden 2021 lopussa 2421 henkilöjäsentä
ja 68 yhdistystä, yhteensä 2789 (vuonna 2020
luku oli 2841) jäsentä. Yhdistyksen kokous pidettiin koronapandemian takia pääosin etäkokouksena 24.3.2021.
1.2 Johtokunta
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Yhdistyksen johtokuntaan ovat vuonna 2021
kuuluneet varsinaisina jäseninä
Ervasti Pertti, koulutusjohtaja, Kuusamo, puheenjohtaja 25.3. alkaen
Heikkilä Anitta, luokanopettaja, KT, Rovaniemi
Hintikka Jouni, projektitutkija, Liminka
Hämäläinen Henrik, eduskunta-avustaja,Oulu
Kaikkonen Lauri, peruskoulunopettaja, Ranua
25.3. saakka
Kanniainen Markku, kappalainen, Sodankylä
ja keväällä Mockfjärd
Koukkari Marja, yliopettaja, YTT Oulu
Kuha Pertti, yksikönjohtaja, Tyrnävä, varapuheenjohtaja
Kukkonen Risto, toimitusjohtaja, Ranua
Lohi Arto, opettaja, Taivalkoski
Mölläri Tiina, rehtori, Rovaniemi 25.3. lähtien

Paananen Antti, opetusneuvos, Oulu, puheenjohtaja 25.3. saakka
Palokangas Tuomo, osaamispalvelujohtaja,
Tornio, Oulu 1.7.2021 alkaen
Perttunen Erkki, operaatiovastaava, Utajärvi
Rautakoski Jenni, kotiäiti/kanttori, Ranua
25.3. lähtien
Viljamaa Ella, opettaja, Pudasjärvi
Vuokila Kalervo, yrittäjä, Tervola
Johtokunnan varajäseninä ovat olleet:
Gustafsson Sakke, toimitusjohtaja, Oulu,
Karila Pentti, maanmittausteknikko, Kemijärvi
Kukko Tapio, toimialajohtaja, TM, Oulu
Laukka Marja-Helena, opettaja, Oulu
Mäkelä Mailis, osastonhoitaja TtT, Ii
Pätsi Salla, kotiäiti, Posio
Johtokunnan esittelijänä on toiminut rehtori
Harri Isopahkala 31.8. saakka, sen jälkeen ma.
rehtori Tuomas Taipale. 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 edustajalla, joka on vuonna 2021 ollut
erityislinjan asuntolanhoitaja Tytti Niemelä.
Johtokunta on pitänyt vuoden aikana kahdeksan kokousta, jotka ovat olleet koronan takia
pääosin etäkokouksia. Lisäksi on ollut yksi etäseminaari.
Johtoryhmä on valmistellut hallinnon kokoukset yhteistyössä rehtorin kanssa. Johtoryhmän puheenjohtajana on toiminut rehtori
Harri Isopahkala ja 1.9. lähtien ma. rehtori
Tuomas Taipale. Lisäksi ryhmään ovat kuuluneet Antti Paananen 25.3. saakka ja siitä lähtien Pertti Ervasti, Pertti Kuha, Sirkka Illikainen, Liisa Lehto, Marja Koukkari ja Jouni
Tiirola. Sihteerinä on toiminut vararehtori
Liisa Lehto. Johtoryhmä on kokoontunut viisi
kertaa pääasiassa etäyhteydellä.
Yhdistyksen tilintarkastajana on ollut Hilkka
Ojala (HT) Rovaniemeltä ja toiminnantarkastajana talouspäällikkö Kari Jaakkola Taivalkoskelta. Varatilintarkastaja on ollut Mikko
Lumila (HT) Oulusta. Toiminnantarkastajan
varamiehenä on ollut palvelusihteeri Juhani
Mattila Pudasjärveltä. Kansanopistoyhdistyksen johtokunta on toiminut myös yhdistyksen
ylläpitämän ja omistaman Ranuan kristillisen
kansanopiston johtokuntana.

2. Opiston henkilökunta 2021
2.1 Toistaiseksi palkattu
opetushenkilökunta
Isopahkala Harri, TM, rehtori, uskonto ja psykologia, opintovapaalla 1.9. alkaen
Hintsala Tuuli, FM, kirjallinen ja suullinen viestintä, radiotyö; vapaalla 13.5. saakka, työaika
1.8. lähtien 60%.
Jurmu Vesa, KTM; luonto- ja erätaidot 31.5.
saakka ja toistaiseksi palkattuna 1.6. lähtien
Laivamaa Sauli, koristepuuseppä, tekninen
työ, erätaidot
Lehto Liisa, restonomi AMK, AO, AEO, OPO, kotitalousopetus ja vararehtori
Lohi Jouni, FM, matematiikka, tietotekniikka
Lohi Saara, KM, tekstiilityö, työaika 60%
Taipale Tuomas, TM, DI, uskonto, matematiikka, ma. rehtori 1.9. alkaen
Toljamo Maija-Leena, sosionomi AMK, AO, erityispolun ohjaus, liikunta
Waaraniemi Dan, B.E., englanti, kansainvälisyystieto
Österberg Eero, TaM, taideaineet, työaika 60
%
2.2 Tuntiopettajat, määräaikaiset,
sijaiset (yli 1 kk)
Hurtig Taina, kirkkomuusikko; musiikinopettaja ja kuoronjohtaja perusoppijaksolla
Laitinen Lotta, FM, kirjallinen ja suullinen viestintä 23.5. saakka ja 1.8. alkaen 80%
2.3 Muu toistaiseksi palkattu henkilökunta
Heikkinen Sirpa, yo-merkonomi; kanslisti
Illikainen Asko, hieroja, talonrakentaja; toimivapaalla vapaa-ajanohjaajan toimesta, on ollut
kiinteistönhoitajan sijaisena

Illikainen Sirkka yo-merkonomi, OTM; koulutussuunnittelija
Illikainen Miia, yo-merkonomi, koulunkäynnin ohjaaja, suurtalouskokki; suurtalouskokki
Juutinen Terhi, artesaani-ompelija, laitoshuoltaja; siivoustyönohjaaja, työaika 77%
Kuha Mervi, hortonomi, hoiva-avustaja; koulunkäynninohjaaja, työaika 1.6.–15.8. 50% ,
muulloin 100%
Laivamaa Sanna, sosionomi (AMK); kuraattori;
toimivapaalla 13.6. saakka
Mikkola Jaakko, merkonomi, lähihoitaja;
opintosihteeri, liikunta, tekninen työ, työelämätaidot
Niemelä Tytti, sairaan- ja terveydenhoitaja;
erityispolun asuntolanhoitaja
Näriäinen Annika, kokki; suurtalouskokki
Pasanen Elina, merkonomi, suurtalouskokki;
suurtalouskokki 31.8. saakka
Puurunen Sari, ravitsemustyön esimies; suurtalouskokki
Romppainen Jaana, ruokataloudenhoitaja;
siivooja, työaika 77%
Toljamo Ulla-Maija, suurtalouskokki; suurtalouskokki
2.4 Muu tilapäinen henkilökunta
ja sijaiset, yli 1 kk
Isopahkala Karoliina, sosionomi AMK; kuraattorin sijainen 31.5. saakka ja 9.8. alkaen vapaa-ajanohjaajan sijainen
Karttunen Hanna, sairaanhoitaja; siivooja,
työaika 40%
Koivisto Veera, nuoriso- ja yhteisöohjaaja; vapaa-ajanohjaajan sijainen 13.5. saakka
Leppänen Julianne, sairaanhoitaja; kokki, siivooja 2.10. alkaen työaika 60%.
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suulle. Kevät- ja joulujuhla järjestettiin niin, että
huoltajat seurasivat sitä etäyhteyksien välityksellä. Huoltajien kurssi saatiin järjestää syksyllä
normaalisti.
3.2 Kurssitoiminta

3 Opetustoiminta
3.1 Perustyökauden opetus
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Opiston perustyökauden opetus koostui keväällä 2021 opiskelijan valitsemista kahdesta
opintopolusta ja valinnaisaineista. Ensimmäiseksi opintopoluksi on ollut tarjolla 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 valinnaisaineita.
Erityisopintojen polulla opiskelevien opinnot
koostuivat erityispolun opinnoista ja valinnaisaineista. He osallistuivat myös yhteisiin tapahtumiin ja teemapäiviin yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.
Oppivelvollisuusuudistus tuli voimaan 1.8.
2021 ja opistossa aloitti opiskelun 108 oppivelvollista ja 14 opiskelijaa vapaan sivistystyön
koulutuksessa. Opetus on maksutonta 2005 ja
sen jälkeen syntyneille. Ensimmäisen kerran
tuli käyttöön valtakunnallinen kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Opiskelijoita valittiin erityisoppijoiden,
kotitalouden, kuvataiteen, lukio-opintojen,
luonto- ja erätaitojen, teknisen työn, tekstiilityön ja viestinnän opintopoluille, joilla opiskeltiin valtakunnallisen opetussuunnitelman mukaisia opintoja ja suuntautumisopintoja, joiden
sisällöistä on päätetty paikallisesti.
Koronapandemia on vaikuttanut opiston arkeen. Olemme toimineet viranomaisohjeiden
ja suositusten mukaan. Kaikki opiskelijat olivat
etäopetuksessa 4.–14.1.2021 ja keväällä opiskeltiin pidemmissä periodeissa. Syksyllä osa
opiskelijoista on ollut lyhyitä jaksoja etäopetuksessa altistumisten tai riskiryhmiin kuulumisen vuoksi. Pandemiasta huolimatta saimme
järjestää kevään opintomatkan Kainuuseen ja
syksyllä eräretken Yli-Soppanajärvi - Korvajoki-

Vuonna 2021 järjestettiin 44 (edellisenä vuonna 58) valtionavun alaista lähikurssia, joille
osallistui 1 687 (edellisenä vuonna 1 950) valtionapuun oikeuttavaa kurssilaista. Kurssitoiminnasta kertyi 1 084 (edellisenä vuonna 1 142)
opiskelijaviikkoa. Kursseilla toimi opiston opettajien lisäksi 90 tuntiopettajaa. Verkkokursseja, joihin ei saada valtionapua, järjestettiin 66
(edellisenä vuonna 32). Verkkokursseille osallistui kaikkiaan 5 412 kurssilaista (edellisenä
vuonna 1 740 kurssilaista).

4. Muu toiminta
Talvipäivät pidettiin etäyhteydellä 6.–7.2.2021.
Vain opiskelijat olivat läsnä maskeja käyttäen.
Talvipäivien aiheena oli ”Meillä on yhteys toisiimme” (1. Joh. 1:7).
Opistoseurat pidettiin 30.7.–1.8.2021 verkossa ja SRK:n kesäseuraradiossa. Seurat lähetettiin ensimmäisen kerran opistolta salista, jossa
oli seuravieraina pääosin vain järjestelyvuorossa olevia. Järjestelyistä vastasivat Koillismaan,
Ranuan, Posion ja Ylikiimingin rauhanyhdistysten väki, alue 1. Aiheena oli “Minä olen viinipuu, te olette oksat” (Joh 15:3). Opistoseurojen
pellot jäivät toista kertaa melkein tyhjiksi. Opistolla oli kesällä matkaparkkitoimintaa. Siten
seurojen aikana matkaparkissa oli viranomaisten hyväksymä määrä, noin 70 asuntovaunua.

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

6. Opiston talous
Opistomme talous on vakaalla pohjalla. Tilikauden tulos on ennätysmäisen hyvä, sen on
noin 671 000 euroa positiivinen, johtuen viime
vuonna saamastamme merkittävästä testamenttilahjoituksesta. Tämä mahdollistaa opiston kehittämisen ja kertyneen korjausvelan
maksamisen tulevien vuosien aikana.
Opiston päärakennuksen laaja remontti ja
laajennus valmistui 2009. Lainaa on vielä jäljellä 395.319 euroa. E- ja F-talojen yhteensä kuusi
asuntoa on peruskorjattu neljän viime vuoden

aikana. Korjaukset on mahdollistanut muun
muassa testamenttilahjoitukset. Soluista A-talo on kansanopistoyhdistyksen omistama Kiinteistö Oy Opistorivi. Se valmistui vuonna 2012
ja ARA:n Opistoriville takaamaa vuokratalokorkotukilainaa on jäljellä 753.536 euroa.
Viljelysuunnitelman pohjalta opistoseurojen
pelloille on ajettu ja levitetty kasvuturvetta,
ruokamultaa sekä kylvetty apulanta ja siemenet. Soramontun maisemointi ja katselmus on
tehty. Lasten pesupaikan vieressä olevan litramyynnin laajennuksesta ja peruskorjauksesta
on tehty syksyllä pohjatyöt.

7. Lopuksi
Taivaan Isän siunaus on näkynyt opistotyössä
huolimatta poikkeuksellisesta ajasta. Opiston
johtokunta haluaa kiittää kaikkia yhdistyksen
ja taustayhteisön jäseniä, sekä henkilökuntaa
opiston hyväksi tehdystä työstä. Saakoon tämä
työ olla siunauksena myös teidän ja läheistenne elämässä! Suurin kiitos kuuluu Jumalalle.
Hän on antanut tarvittavat tiedot, taidot ja ajallisen siunauksen, jotta evankeliumin valo saa
yhä valaista kaikkeen maailmaan myös opistossa tehtävän työn kautta.

”Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssas;
sillä minä olen sinun Jumalas:
minä vahvistan sinun, minä autan myös sinua,
ja tuen myös sinun vanhurskauteni oikialla kädellä.”
(Jes. 41:10)

7

tojen ohella opisto on tarjonnut monelle turvallisen mahdollisuuden itsenäistymiseen,
hyvät puitteet sosiaalisen kasvamiseen ja
paljon erilaisia harrastusmahdollisuuksia.

OPINTOPOLUT
Erityisopintojen polku 20 op

OPISKELU
PERUSTYÖKAUDELLA
2021–2022

R
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anuan kristillisen kansanopiston oppivelvollisuuskoulutuksen opinnot
ovat muodostuneet valtakunnallisen opetussuunnitelman pakollisista opinnoista
sekä suuntautumisopinnoista, jotka ovat
koostuneet opintopolun opinnoista, kaikille
yhteisistä opinnoista sekä pitkistä ja lyhyistä valinnaisista opinnoista. Oppivelvollisille
suunnatuissa kansanopiston koulutuksissa
on opiskellut myös nuoria, jotka eivät ole
oppivelvollisia. Opetusta on annettu erityisopintojen, kotitalouden, kuvataiteen,
lukio-opintojen, luonto- ja erätaitojen,
teknisen työn, tekstiilityön ja viestinnän
poluilla. Läpi vuoden opiskeltavia valinnaisia opintoja on tarjottu luontotaitojen,
teknisen työn, tekstiilityön, kuvaviestinnän,
työelämätaitojen, yrittäjyyden sekä ohjauksen, kasvatuksen ja hoidon opinnoissa.
Kaikille yhteisiä oppiaineita ovat olleet
kristinuskon perusteet, uskontokasvatus,
laitoskeittiössä ja siivouksessa toiminen,
elämänkaariopinnot sekä ympäristökasvatus. Opistovuoden aikana on ollut paljon erilaisia tapahtumia, teemaviikkoja ja -päiviä,
jolloin oppiminen on tapahtunut elämyksellisesti tekemisen ja toiminnan kautta. Opin-

Erityisoppijalle opisto on tarjonnut hienon
mahdollisuuden sosiaalisten, tiedollisten
ja arkielämässä tarpeellisten taitojen kehittämiseen. Oppiaineina ovat mm. uskonto,
kuvataide, kotitalous, tekstiilityö, tekninen
työ, musiikki ja liikunta. Opinnot valmentavat
selviytymään mahdollisimman itsenäisesti
elämässä eteen tulevista tilanteista ja työtehtävistä. Asumisen taitoja harjoitellaan
tuetun soluasumisen avulla. Soluasuminen
ja vapaa-aika muodostavat erityisoppijoille
hyvän ja turvallisen oppimisympäristön harjoitella tulevaisuudessa tarvittavia taitoja.
Kotitalouden opintopolku 12 op
Kotitalouden opintopolulla 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.
Kuvataidepolku 12 op
Kuvataiteen opinnoissa herkistyttiin tekemään havaintoja ympäristöstä ja 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. Opinnoissa on ollut mahdollista saada arvosanat
kahdesta lukion opintojaksosta: Ku1 ja Ku2.
Lukio-opintojen polku 12 op
Lukion opintoissa suoritettiin vähintään kuusi
lukion opintojaksoa. Mahdollisuus oli suorittaa
jopa yhdeksän opintojaksoa. Tarjolla oli englannin, matematiikan, äidinkielen, fysiikan, kuvataiteen, uskonnon ja psykologian kursseja.
Tekninen työn polku 12 op
Opinnot painottuivat tekniseen työhön.
Opiskelijat valmistivat työpajassa opiston
aikana työn tai useampia töitä mieltymyksensä ja taitojensa mukaan käyttämällä
monipuolisesti erilaisia kovia materiaaleja.

Tekstiilityön polku 12 op

Luonto- ja erätaitojen polku 12op

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

Opiskelussa on painotettu vastuun ottamista
ja kantamista itsestä ja ryhmästä luonnon
eri olosuhteissa. Oppitunneilla opiskeltiin
pitkälti ulkona säästä riippumatta. Retkillä
yövyttiin luonnossa eri vuodenaikoina. Luonnon tunteminen ja suojelu sekä luonnossa
liikkuminen ja eränkäynti ovat keskeisiä
opetuksen sisältöjä. Polku antaa valmiuksia
luonnon virkistys- ja hyötykäyttöön kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Viestintäpolku 12 op
Viestintä- ja ilmaisupolulla on opiskeltu
elämyksellisesti viestinnän eri osa-alueita.
Opinnoissa on kannustettu ilmaisun aitouteen,
luovuuteen sekä viestinnän vastuullisuuteen.
Keskeisenä tavoitteena on ollut vahvistaa viestintärohkeutta ja esiintymis- ja keskustelutaitoja. Opiston ja taustayhteisön julkaisutyöhön
osallistumalla on opittu myös mediataitoja.
Opinnoissa on ollut mahdollista saada arvosanat kahdesta lukion opintojaksosta: ÄI3 ja ÄI6.

Pitkät valinnat 8 op
Kotitalous
Kuvaviestintä
Luontotaidot
Ohjaus, kasvatus ja hoito
Tekstiilityö
Tekninen työ
Yrittäjyys
Lukion kurssit
Lukion englannin ENA1
Lukion uskonto UE1

9

Musiikki
Opistokuoro
Kamarikuoro
Laulutaidon kehittäminen
Yksinlaulu
Huilunsoitto
Pianonsoitto
Urkujensoitto
Soitinryhmä
Kuvataide
Muovailu ja rakentelu
Piirustus ja maalaus
Luontokuvaus
Käsityöt
Koru- ja hopeatyöt
Kudonta
Makramee
Vaateompelu
Kotitalous
Edullista ruokaa opiskelijalle
Leivonnaisia kevään juhliin
Hygieniapassikoulutus
Liikunta
Hevosen hoito
Palloilu
Jääkiekko
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Koulutussuunnittelija Sirkka Illikainen

Osallistumista ja osallisuutta haasteista huolimatta

O

piston lyhytkurssitoiminta on palvellut kuluneena lukuvuotena eri-ikäisiä,
erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä
ohjaamalla heitä omaehtoiseen ja jatkuvaan
oppimiseen ja itsensä monipuoliseen kehittämiseen. Kurssit ovat antaneet kokemuksia
yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta ja tukeneet
erilaisilla elämäntilanteissa. Sekä lähi- että
etäkurssien toteuttamisessa on pyritty huomioimaan eri kohderyhmien tarpeet, toiveet
ja tavoitteet sekä opiston toiminta-ajatuksesta nousevat kristilliset perusarvot.
Korona-aika on asettanut omat haasteensa
opiston lyhytkurssitoiminnalle. Koronarajoituksista johtuen lähikursseja on pidetty
opistolla suunniteltua vähemmän. Olemme
kuitenkin kokeneet suurta Taivaan isän siunausta. Valmiiksi suunniteltuja lähikursseja
on voitu siirtää lähitulevaisuuteen, ja tekniikan kehittymisen myötä olemme voineet
tarjota katsojille ja kuulijoille kursseja etänä.
Verkkokurssien myötä olemme saaneet
runsaasti uusia opiston ystäviä etäkursseille.
Olemme tavoittaneet paljon sellaisia kurssilaisia, joita emme lähikursseille olisi tavoittaneet. Monet vanhukset ja sairaat, pitkien
etäisyyksien takana asuvat sekä taloudellisten
tai sosiaalisten vaikeuksien kanssa elävät
ovat voineet istahtaa kotisohvan ääreen
kuuntelemaan kurssiesitystä. Kun välimatkat
eivät ole olleet ongelma, verkkokurssit ovat
tavoittaneet ihmisiä eri puolilta Suomea ja
ulkomaita myöten. Kurssi-illan päätteeksi on
ollut aina tarjolla evankeliumin ilosanoma:
”Saat ylentää sydämesi uskomaan synnit
anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä.”
Olemme kokeneet hyvin arvokkaana
ja antoisana tehtävänä olla tällä tavalla
luomassa edellytyksiä osallistumiseen ja

osallisuuteen, piristämässä monien haastavan
ajan arkea sekä viemässä hyvää ja tärkeää
opistosanomaa eteenpäin. Verkkokurssit on
painottuneet raamattuaiheisiin kursseihin
sekä nojatuolimatkoihin eri puolille maailmaa. Lisäksi esimerkiksi retkihaastekurssi
on jatkunut keväästä 2021 saakka sekä
etä- että lähitoteutuksena, ja nyt kesäkuussa
on kurssin ensimmäinen vaellusreissu..
Toiveemme on, että tulevana lukuvuonna
saisimme kokoontua runsain joukoin paikan
päälle opistokotiin nauttimaan kurssien
täysihoidosta ja palveluista. Oppimisen
kokemusten ja erilaisten taitojen ohella tärkeä
osa lyhytkursseja on kanssakäyminen ja
kokemusten jakaminen toisten kurssilaisten
kanssa. Verkkokursseja tullaan silti varmasti
järjestämään jatkossakin lähikurssien rinnalla.
Olet lämpimästi tervetullut opistollemme oppimaan ja osallistumaan, viihtymään ja rentoutumaan sekä nauttimaan
opiston tarjoamista palveluista, saamaan
uusia matkaystäviä ja ennen kaikkea vahvistumaan omakohtaisessa uskossa!
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1.1.-31.12.2021
1.1.-31.12.2020
Varsinainen toiminta		
Opetustoiminta		
Tuotot
1 587 965,28
1 299 941,37
Kulut			
Henkilöstökulut
-750 933,19
-704 514,58
Poistot
-8 970,16
11 960,22
Muut kulut
-157 575,57
-156 442,47
Kulut yhteensä
-917 478,92
-872 917,27
Opetustoiminta yhteensä
670 486,36
427 024,10
Ruokalatoiminta		
Tuotot
94 832,14
132 466,50
Kulut		
Henkilöstökulut
-174 471,83
-157 835,87
Poistot
-5 015,50
-5 169,95
Muut kulut
-109 950,34
-83 708,02
Kulut yhteensä
-289 437,67
-246 713,84
Ruokalatoiminta yhteensä
-194 605,53
-114 247,34
Kioskitoiminta		
Tuotot
22 728,01
18 071,70
Kulut		
Henkilöstökulut
-2 182,65
-2 182,65
Poistot
-791,92
-816,31
Muut kulut
-14 765,29
-8 578,63
Kulut yhteensä
-17 739,86
-11 577,59
Kioskitoiminta yhteensä
4 988,15
6 494,11
Majoitustoiminta		
Tuotot
49 779,99
71 851,84

Kulut		
Henkilöstökulut
-74 294,38
-75 104,91
Poistot
-27 133,03
-26 280,15
Muut kulut
-91 431,01
-68 952,07
Kulut yhteensä
-192 858,42
-170 337,13
Majoitustoiminta yhteensä
-143 078,43
-98 485,29
Kiinteistö		
Tuotot
126 241,91
145 316,41
Kulut		
Henkilöstökulut
-136 276,90
-128 013,91
Poistot
-114 762,76
-117 919,45
Muut kulut
-254 504,85
-239 570,59
Kulut yhteensä
-505 544,51
-485 503,95
Kiinteistö yhteensä
-379 302,60
-340 187,54
Hallinto		
Tuotot
3 336,29
5 554,16
Kulut		
Henkilöstökulut
-144 350,76
-138 563,03
Muut kulut
-48 093,03
-49 615,22
Kulut yhteensä
-192 443,82
-188 178,25
Hallinto yhteensä
-189 107,53
-182 624,09
Varsinaisen toiminnan Tuotto-/kulujäämä-230 619,58
-302 026,05
Varainhankinta		
Tuotot
927 584,39
188 771,50
Kulut
-48 343,98
-41 347,56
Varainhaninnan Tuotto-/kulujäämä 879 240,41
147 423,94
Sijoitus- ja rahoitustoiminta		
Tuotot
0,51
0,45
Kulut
-4 824,11
-6 031,69
Sijoitus- ja rahoitustoinnan Tuotto-/kulujäämä-4 823,60
6 031,24
Yleisavustukset
28 500,00
329 700,00
Tuloverot
-708,46
-1 884,15
Tilikauden tulos
671 588,77
167 182,50
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31.12.2021

31.12.2020

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
2.833.788,25
Rakennukset ja rakennelmat yhteensä
2.833.788,25

2.761.271,07
2.761.271,07

Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Muut osakkeet ja osuudet
Sijoitukset
Aineelliset hyödykkeet yhteensä
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

147.708,64

170.431,93

3.000,00
833,00
5.833,00
3.215.420,02

3.000,00
833,00
5.833,00
3.165.626,13

3.217.156,02

3.167.362,13

VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus
40.178,70

39.673,0

Pitkäaikaiset saamiset		
Siirtosaamiset
71.200.00
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä
71.200,00
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset
3.277,74
Lainasaamiset		
Muut saamiset
106,03
Siirtosaamiset
602.790,55
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä
606.174,32
Rahat ja pankkisaamiset

9.271,50
240,42
0,29
47.662,26		
57.174,47

355.583,38

447.607,75

1.073.136,40

544.455,22

4.290.292,42

3.711.817,35

31.12.2021

31.12.2020

V a s t a t t a v a a		
OMA PÄÄOMA		
Yhdistyspääoma
3.002.879,87

2.835.697,37

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ
V a s t a a v a a yhteensä

Tilivuoden yli-/alijäämä

671.588,77

167.182,50

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

3.674.468,64
———————

3.002.879,87
———————

VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta
395.318,80
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä
395.318,80
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta		
Saadut ennakot
24.600,00
Ostovelat
80.682,77
Muut velat
29.011,61
Siirtovelat
86.210,60
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä
220.504,98

108.108,12
40.000,00
52.414,13
26.763,18
86.333,25
313.618,68

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ

615.823,78

708.937,48

4.290.492,42
–––––––––––––

3.711.817,35
––––––––––––

V a s t a t t a v a a yhteensä

395.318,80
395.318,80
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Lähikurssit syksy 2022
1.–3.8.		
Alakoululaisten kesäkurssi
		Yksinlaulukurssi
		
Yöttömän yön golfkurssi (sis. green card)
1.–4.8.		
Kehitysvammaisten kesäkurssi
		Taidekurssi

KURSSIT
SYKSYLLÄ 2022
3.–5.8.		
Yksinlaulukurssi
		Koululaisten leivontakurssi
4.–7.8.		
Musiikkikurssi
5.–7.8.		
Keppihevoskurssi
		Ompelukurssi
		Kirjoittajakurssi
		Frisbeegolfkurssi
26.–28.8.
Voimaa yhdessäolosta -perhekurssi
9.–11.9.		

Kiimingin raamattuluokkalaisten kurssi

23.–25.9.

Ranuan varhaisnuorten kurssi

1.–2.10.		

Perusoppijakson 2022-2023 vanhempien ja huoltajien kurssi

7.–9.10.		

Yrittäjien, yrityksen vastuuhenkilöiden ja puolisoiden kurssi

Voi esittää toiveita lähi- ja verkkokursseista osoitteeseen kurssit@rakro.fi.
Verkkokurssitoiminta tulee jatkumaan
myös syksyllä 2022.

HINNAT

ILMOITTAUTUMISET

perushinta 102,puoliso 85,opiskelija 75,lapsi/nuori (12–17 v.) 60,- *
lapsi/nuori (4–11 v.) 50,- *
’ (vanhemman mukana)

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

