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1. TERVETULOA OPISTOON!

 

 

 1.1 Löytämisen iloa, kasvua ja oppimista
Toivotamme Sinut lämpimästi tervetulleeksi opistoon! Olet aloittamassa yhdeksän kuukauden mittaista
seikkailua, joka on täynnä löytämisen iloa, kasvua ja oppimista. Tavoitteenamme on edistää
kehittymistäsi ja hyvinvointiasi monin eri tavoin. Toivomme, että opistovuoden aikana opit tuntemaan
itseäsi, opit ymmärtämään ja arvostamaan erilaisuutta sekä saat vahvistusta uskonelämääsi.

 1.2 Opiston tehtävä
Kansanopiston opetuksen perustana on vapaan sivistystyön periaate, jossa korostuvat omaehtoinen
oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Opiston tavoitteena on edistää opiskelijan monipuolista
kehittymistä ja hyvinvointia.

Opisto tarjoaa opiskelijoilleen oivallisen, toisenlaisen opiskelu- ja asuinympäristön elämän
nivelvaiheissa, kun eräs vaihe päättyy ja toinen on edessä koulutuspolulla. Opistovuosi on luonteva
paikka pysähtyä pohtimaan, mistä olet tullut ja minne haluat olla menossa. Turvallisessa ympäristössä
vahvistut ihmisenä, itsenäistyt ja löydät voimavaroja kohdata tulevaa.

 1.3 Opisto on vuoden ajan toinen kotisi
Opisto on sisäoppilaitos, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelijat asuvat koululla ja ovat paljon tekemisissä
toistensa kanssa myös vapaa-aikana. Tämän vuoksi opistolaiset yleensä muodostavat nopeasti tiiviin
yhteisön. Jokainen on kuitenkin erilainen siinä, kuinka nopeasti ja luontevasti sopeutuu yhteisöllisyyteen
ja soluelämään; se voi vaatia omien ennakkoluulojen ylittämistä, rohkeutta ja toimimista uusissa
tilanteissa.  Vuoden aikana eteen saattaa tulla monenlaisia vaiheita, mutta ei huolta. Tulet kyllä
löytämään paikkasi opistokodista. Rohkaisemme sinua ennakkoluulottomasti tutustumaan toisiin
opistolaisiin. Voit saada heistä elinikäisiä ystäviä.
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1.4 Kristilliset arvot ohjaavat opistoelämää
Ranuan kristillisen kansanopiston koulutus perustuu vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen kristillisiin
arvoihin. Alla olevat arvot ohjaavat elämäämme opistossa. Uskomme, että kun me kaikki pyrimme
elämään arvojemme mukaan, meillä kaikilla on hyvä opistovuosi. Siispä erilaisissa toiminnoissa,
päätöksenteossa, valinnoissa ja yhdessäolossa haluamme pitää tärkeimpinä ohjaajina seuraavia arvoja:

● Kristilliset arvot: usko Jumalaan – kristillinen elämä – rehellisyys – lainkuuliaisuus – koti ja perhe
– ihmissuhteet – lähimmäisenrakkaus ja toisen kunnioittaminen

● Vastuullisuus: kotiseutu – isänmaallisuus – kansainvälisyys – raittius ja terveet elämäntavat –
omatoimisuus –avoimuus – työn arvostaminen – aktiivinen kansalaisuus – ihmisen erilaisuuden
kunnioittaminen – elinympäristön hoitaminen ja kestävä kehitys

● Yhteisöllisyys: opiskelussa ja oppimisessa – sisäoppilaitoksen muussa toiminnassa –
tiedonkulussa

● Elinikäinen oppiminen:  sisäinen yrittäjyys – luovuus.

1.5 Hengellinen elämä opistossa
Kristillisessä oppilaitoksessa näkyvät kristilliset arvot. Opistopäivä alkaa yhteisellä aamuhartaudella tai
päivänavauksella auditoriossa. Opistovuoteen sisältyy ja opintoihin kuuluu myös seuroja,
jumalanpalveluksia, keskustelutilaisuuksia, laulamista ja muita tapahtumia, jotka auttavat tukemaan
henkilökohtaista uskonelämää. Lisäksi on uskonnon kursseja, joilla voit oppia lisää Raamatusta ja
uskostamme. Pohdimme yhdessä, mihin uskomme ja miksi. On etuoikeus saada näin vahvistua uskossa.
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2. ELÄMÄ OPISTOSSA

 2.1 Jokaisella on vastuu hyvästä ilmapiiristä
 Jokainen opistoyhteisön jäsen on vastuussa hyvän ilmapiirin luomisesta ja ylläpitämisestä. Siksi meillä
on järjestyssäännöt, joita noudattamalla pidämme yllä viihtyisyyttä ja rakennamme yhteistä opistokotia.
Säännöt ja ohjeet ovat osa sisäoppilaitoksen elämää, ja ne on tarkoitettu luomaan turvallisuutta. Kun
tulet opistoon opiskelemaan, sitoudut elämään talon tavoin.
 
 Niihin tilanteisiin, joissa opiskelija rikkoo järjestyssääntöjä tai jättää noudattamatta
turvallisuusmääräyksiä, opistossa on määritelty toimintatavat. Jokainen rikkomus käsitellään
tapauskohtaisesti. Menettelytavat järjestyssääntörikkomuksissa  esitellään opistolaisille opistovuoden
alussa.

2.2 Kunnioitamme toisiamme
Opistokoti on paikka, jossa opiskelijat asuvat ja henkilökunta käy töissä. Talo on täynnä elämää ja
ihmisiä. Onnistunut ja mukava opistoarki ja opistovuosi pohjautuvat toinen toisemme kunnioitukseen.
Vaalimme molemminpuolista kunnioitusta opiskelijoiden ja henkilökunnan kesken. Haluamme toimia
yhteistyökykyisesti ja ystävällisesti ja kommunikoida rakentavasti. Kunnioitamme Jumalan sanaa ja sen
turvallista, ohjaavaa vaikutusta jokapäiväiseen elämäämme.

Kunnioitamme myös talon tapoja, sovittuja aikatauluja ja annettuja ohjeita. Noudatamme
järjestyssääntöjä ja huolehdimme omasta ja toisten viihtyvyydestä. Hiljaisuusaikaan annamme  jokaiselle
mahdollisuuden rauhalliseen  yöuneen.

 2.3 Vastuutehtävät
Tiskivuorot: Jokaisen opiskelijan velvollisuuksiin kuuluu vuorollaan osallistua tiskaukseen
leitoskeittiössä. Opiskelijat huolehtivat ruokasalin siivouksesta ja pöytien kunnosta. Tehtävät hoidetaan
keittiöltä annettujen ohjeiden mukaan.

Iltasiivous: Kukin opiskelija osallistuu vuorollaan päärakennuksen siivoukseen. Siivousvuorot vaihtuvat
viikoittain.

Isäntä ja emäntä: Opiskelijat toimivat myös  isäntänä ja emäntänä. Isäntä ja emäntä ovat apuna
tarjoilussa keittiöllä kahvin ja iltapalan aikaan sekä toimivat seuraisäntinä opiston seuroissa. Lisäksi
isäntä ja emäntä kiertävät illalla soluissa tarkistamassa opiskelijoiden läsnäolon vapaa-ajan ohjaajan
ohjeistuksen mukaan.

Nämä vastuutehtävät kuuluvat opintoihin ja saat niistä opintopisteitä.
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3. YHTEINEN OPISTOKOTI
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3.1 Opistokodin sijainti ja yhteystiedot
Opiston osoite:
Ranuan kristillinen kansanopisto
Kansanopistontie 6
97700 Ranua

Opiston puhelinnumero (klo 8–15):
040 083 4017

Opiston internet-osoite on: www.ranuanopisto.fi
Opiston yleinen sähköpostiosoite :opisto@rakro.fi
Henkilökunnan sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@rakro.fi

3.2 Opiston henkilökunta
Opiston henkilökunta on töissä sinua varten. Jokaisen tehtävä ja päivittäinen tekeminen tukee osaltaan
sitä, että voimme ylläpitää tällaista sisäoppilaitosta. Tutustu rohkeasti opiston aikuisiin!

Opiston opettajista osa on töissä kokopäiväisesti, osa osa-aikaisesti. Joku heistä tulee olemaan
polkuohjaajasi. Opettaja kuuntelee mielellään opiskelijoiden ajatuksia, toiveita ja pelkojakin. Toiveita
otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kurssirungon suunnittelussa.

Henkilökuntaan kuuluvat myös rehtorit, toimisto-, kiinteistö-, keittiö- ja ohjaushenkilöstö.

Ohjaushenkilöstöön kuuluu kuraattori,  vapaa-ajanohjaaja, erityisoppijoiden koulunkäynninohjaaja ja
asuntolanhoitaja. He huolehtivat, että asuminen ja opiskelu opistossa sujuu hyvin. He auttavat sinua
rakentamaan mukavaa opistovuotta ja poistamaan esteitä opistovuoden onnistumiselta.

Keittiöhenkilöstö huolehtii, että saat maittavaa ruokaa säännöllisesti. Aamupala on klo 8, ja siitä
eteenpäin on ruokailuja ja välipaloja n. 3 tunnin välein iltapalaan asti.

Kiinteistöhuollon henkilöstö huolehtii opiston sisä- ja ulkotilojen siisteydestä ja turvallisuudesta.

Toimistohenkilöstö tukee opiston toimintaa monella tavalla. He auttavat opiskelijoita esim.
laskuasioissa, erilaisten lomakkeiden ja hakemusten kanssa ja kirjoittamalla opiskelutodistuksia.
Koulutussuunnittelijalta voit kysyä mm. töitä vapaaviikonlopuille.

Opiston puhelinnumerot:

Opiston toimisto klo 9–13 040 083 4017
Rehtori 040 016 2220
Vararehtori, opinto-ohjaaja 040 703 2581
Päiväpäivystäjä 040 801 0365
Yöpäivystys klo 23–7 040 587 2060
Keittiö 040 703 2518
Kiinteistönhoitaja 040 525 4641
Vapaa-ajanohjaaja klo 17–23 040 587 2060

-8-

http://www.jamsanopisto.fi
mailto:opisto@rakro.net
mailto:etunimi.sukunimi@rakro.fi


Kuraattori klo 9–16 040 521 4533
Opintosihteeri klo 9–13 040 703 2516

Polkujen ohjaajat

Erityisoppijat, Maija-Leena Toljamo
Erityisoppijat, asuntolanhoitaja, Tytti Niemelä
Kotitalous, Liisa Lehto
Kuvataide, Eero Österberg
Luonto- ja erätaidot, Vesa Jurmu
Liikunta ja hyvinvointi, Otto Hintsala
Tekninen työ ja teknologia, Sauli Laivamaa ja Jouni Lohi
Tekstiilityö, Saara Lohi
Ulkomaalaiset, Daniel Waaraniemi
Viestintä, Lotta Laitinen

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi@rakro.fi

3.3 Asioiminen kylällä
Opiskelija voi liikkua vapaa-aikanaan opistoalueen ulkopuolella. Opistolle on palattava klo 22.00
mennessä, myös viikonloppuisin, ellei toisin sovita henkilökunnan kanssa. Kunnioitamme opiston
lähiympäristöä emmekä aiheuta häiriötä tai melua lähellä asuville ihmisille.

 3.4 Kulkeminen opistolle ja takaisin kotiin
Opistolta järjestetään kuljetus Oulun suuntaan meneville Kempeleeseen asti. Linja-auto lähtee opistolta
lähtöviikon torstaisin klo 14.30 ja saapuu opistolle tuloviikon maanantaisin klo 18.50 poikkeuksia
lukuunottamatta.

Opistokuljetuksen lähtöaikataulu opistolle

Murto 15.20
Zeppelin Shell 15.45
Oulunsalo Shell 16.05
Oulu linja-autoas. tilausajolaituri 16.30
Kiiminki ABC 17.00
Niemitalon juustola 17.30
Pudasjärvi neste 17.35
Ranuan opisto noin 18.50

Yhteiskuljetus maksaa n. 15 euroa/suunta. Ranualta lähtee myös yleinen linja-autovuoro pohjoisen
suuntaan Rovaniemelle. Linja-auto kyyti lähtee Ranuan linja-autoasemalta. Opiskelijan on järjestettävä
kyyti asemalle.
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 3.5 Vieraat
Solu on siellä asuvien koti. Välillä on mukava saada vieraita omaan soluun. Opiskelijat voivat olla
yökylässä toistensa luona la–su -välisenä yönä. Lupa yökyläilyyn kysytään kuraattorilta pe klo 12
mennessä.

Opiston yleisissä tiloissa voi vierailla iltaisin oppituntien jälkeen, kun neuvottelet asiasta etukäteen
vapaa-ajanohjaajan kanssa. Jos vieras osallistuu ruokailuun, hänen tulee maksaa ruokailumaksu
keittiölle. Iltavieraat poistuvat klo 21 mennessä.

Sisäviikonlopuiksi voidaan ottaa opistoon tutustumaan rajattu määrä nuoria, joiden tulosta tulee sopia
aina etukäteen (viim. keskiviikkona) kuraattorin kanssa. Vieraat maksavat viikonlopusta kulukorvauksen
20 €/yöltä. Alaikäisen vieraan huoltajat pyytävät luvan vierailulle.

3.6 Vapaa-aika
Tiiviin opiskelun vastapainona opiston tiloissa ja ympäristössä on mahdollisuus harrastaa ja rentoutua.
Halutessaan voi vetäytyä omaan rauhaan asuntoonsa tai hiljaiseen luontoon.

Vapaa-aikana opetustiloja voi käyttää harrastustoimintaan: liikuntaan, ompeluun, kudontaan,
piirustukseen, maalaukseen, video- ja äänieditointiin tai puutöihin.

Kannustamme opiskelijoita aktiiviseen vapaa-ajan viettoon esimerkiksi musiikin, liikunnan, taiteen ja
kokkauksen parissa. Toimikuntien yksi tehtävä on vapaa-ajan toiminnan ja mahdollisten kerhojen
suunnittelu. Henkilökunta kuulee mielellään opiskelijoiden toiveita vapaa-ajan vietosta.

3.6.1 Kerhotoiminta
Vapaa-ajalla voit osallistua halutessaan kerhotoimintaan.

Jääkiekko. Jääkiekkoa pelataan Ranuan jäähallilla ohjatusti. Osallistujalla tulee olla omat asianmukaiset
varusteet ja suojat. Osallistuja maksaa osuutensa hallin vuoromaksusta.

Liikuntakerhot. Liikunta- ja hyvinvointipolkulaiset ohjaavat iltaisin liikuntakerhoja muille opistolaisille.
Opiskelijat voivat vaikuttaa kerhojen ohjelmaan.

Kuvataidekerhot. Kuvataidepolkulaiset ohjaavat iltaisin kuvataidekerhoja muille opistolaisille.
Opiskelijat voivat vaikuttaa kerhojen ohjelmaan.

Soitinryhmä. Opiskelija kehittää soittamis- ja tulkintataitojaan. Kerhoon voi osallistua, jos on
harrastanut jonkin soittoa aiemmin.

3.6.2 Opiston tilat vapaa-ajalla
Teknisen työn luokkaan voi päästä työskentelemään opettajan tai vapaa-ajanohjaajan luvalla.

Tekstiilityöluokka tarvikkeineen on tekstiilityöluokkaa käyttävän opetusryhmän jäsenien vapaassa
käytössä.
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Opiston sisätiloissa voi viettää aikaa yhdessä,  lueskella ja pelailla lautapelejä kirjastossa tai vaikka
aulassa takan ääressä. Pianonsoiton harrastamiseen ja harjoitteluun on eri tiloissa kolme pianoa. Pianon
ääreen kokoonnutaan usein myös laulamaan.

Kota on käytössä iltaisin vapaa-ajanohjaajan luvalla esimerkiksi synttäreiden viettoon. Käyttäjät
huolehtivat kodan siivouksen käytön jälkeen.

3.6.3 Liikuntapaikat
Opistorakennuksessa on liikuntasali, jossa on täysimittainen lentopallokenttä ja koripallokenttä. Salissa
voi  pelata myös sählyä ja sulkapalloa.

Piha-alueella on lentopallokenttä ja Frisbee-golfrata sekä maastogolfrata, jonka ylläpidosta vastaa
Ranuan Golf ry.

Opiston ympäristössä on hyvät mahdollisuudet lenkkeilyyn ja talvella hiihtoon Ranuanjärveä kiertävällä
ladulla tai Oravin valaistulla ladulla n. 3,5 km:n etäisyydellä opistolta.

Opiston urheilukentälle opiskelijat voivat yhdessä kiinteistönhoitajan kanssa jäädyttää talvijään, jolla
voi pelata jääkiekkoa.

Luontopolku sijaitsee Ranuanjärven rannalla.  Polulle pääsee opiston pihapiiristä. Luontopolun
alkupäässä on pururata, jota voi käyttää lyhyempiin ulkoiluhetkiin.

Ranuan urheilukenttä on mainio paikka järjestää vaikkapa leikkimielisiä opisto-olympialaisia, kuten
monena vuonna on tehtykin. Opistolaiset ovat mitelleet taitojaan korkeus- ja pituushypyssä,
keihäänheitossa, kuulantyönnössä ja juoksulajeissa.

Kuntosaleja löytyy Ranuan kunnan alueelta useita. Opistovuoden alussa sinulla on mahdollisuus
tutustua paikallisiin kuntosaleihin.

3.7 Terveys ja hyvinvointi

 3.7.1 Tukipalvelut opistolla
 Päiväpäivystäjä: Päätoimiset opettajat toimivat vuorollaan päivystäjänä opiston opiskelupäivinä klo
8-17. Päivystäjä on opiston turvallisuusvastaavana päivisin ja auttaa esim. hätä- tai tapaturmatilanteissa.
Hän huolehtii myös päiväkuulutukset ja -tiedotukset.

Yöpäivystys: Opiskelijat voivat yöllä klo 24–08 apua tarvitessaan soittaa yöpäivystysnumeroon 040 587
2060 .

Vapaa-ajanohjaaja on iltaelämän organisoija, informaation antaja, illan ja nukkumaanmenon
rauhallisuudesta osaltaan vastaava henkilö. Vapaa-ajanohjaaja on myös mukana
opiskelijahuoltoryhmässä. Hän on opiston turvallisuusvastaavana työaikanaan klo 17-24.

-11-



Kuraattorin kanssa keskustellaan elämästä niin pienemmissä kuin isommissakin kokoonpanoissa. Ei ole
niin pientä tai suurta asiaa, ettei sitä voisi käydä kertomassa. Kuraattori huolehtii osaltaan siitä, että
kaikilla olisi opistossa hyvä olla. Kuraattori on pääsääntöisesti töissä klo 8–16.

Asuntolanhoitaja huolehtii erityisoppijoiden terveydestä, turvallisuudesta, vapaa-ajan toiminnan
ohjauksesta ja harrastusmahdollisuuksista. Hän tukee erityisnuorten integroitumista opistoyhteisöön,
heidän yksilöllistä kasvuaan, elämänhallinnan taitojaan ja kansalaisvalmiuksiaan.

Terveydenhoitajan palvelut tulee Ranuan terveyskeskuksen kautta. Terveydenhoitajan vastaanotolle
opiskelija voi varata ajan itse tai kuraattorin kautta.

Psykologin palvelut tulevat Ranuan terveyskeskuksen kautta.

Opinto-ohjaaja auttaa sinua tekemään valintoja miettiessäsi seuraavaa askelta ammatin- ja
uranvalintaan liittyen. Voit halutessasi varata ajan henkilökohtaiseen ohjaukseen.

Tukarit: Opistossa on mahdollisuus saada tukea myös opiskelijatovereilta ja olla mukana
tukioppilastoiminnassa. Toiminta on parhaimmillaan palkitsevaa sekä tuen antajalle että tuen saajalle.

3.7.2 Tapaturmatilanteet
Opiskelijan on tapaturman sattuessa ilmoitettava välittömästi asiasta päivä- tai iltapäivystäjälle tai
muulle aikuiselle. Tämä antaa tarvittavan ensiavun ja huolehtii mahdollisen lisäavun paikalle. Opiskelijan
kotiin otetaan yhteyttä, ja tarvittaessa opiskelija viedään terveyskeskukseen tai lääkäriin. Opistolla oleva
vakuutus vastaa opistossa tapahtuneista tapaturmista. Esinevakuutusta opistolla ei ole. Syksyllä opiston
alettua käydään läpi opiston järjestyssäännöt ja paloturvallisuusasiat sekä tehdään poistumisharjoitus.

 3.7.3 Terveydenhuollon palvelut
 Kouluterveydenhuollon palvelut ovat opiskelijan saatavilla Ranuan terveyskeskuksen kautta.

Päivystysasioissa otetaan yhteys Ranuan terveyskeskukseen, ajanvaraus 016 355 9400.

Hammashoidon kiireellisissä tapauksissa otetaan yhteys Ranuan terveyskeskuksen hammashoitolaan,
ajanvaraus  040 867 0261.
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4. OPISKELU OPISTOSSA
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4.1 Maksut ja tuet

Perusoppijakson vuosimaksut

● Laajennetun oppivelvollisuuden piirissä oleville nuorille opistovuosi on ilmainen
● Aikuiset opiskelijat  3 600 € / lukuvuosi
● Erityisoppijat 3 700 € / lukuvuosi
● Vuonna 2004 syntyneiden kansanopistovuosi 3600–3700 € polusta riippuen.

Muita kustannuksia

Opistovuosi voi tuoda mukanaan mm. seuraavia vapaaehtoisia kustannuksia:

● Joidenkin käytännön aineiden materiaalit ja tarvikkeet (esim. hopeatyö, puutyö, tekstiilityö)
● Valokuvausmaksu
● Jääkiekon vuoromaksu
● Kevään lasketteluretki (välineiden vuokraus)
● Opiskelijoiden omat hankinnat (mm. opistohuppari, urheiluvaatteet jne.)

Tuet täysi-ikäisille opiskelijoille ja erityispolulla opiskeleville

Maksullisilla poluilla opiskelevat perusoppijakson opiskelijat voivat saada Kelan maksamaa
opintotukea, joka on

● Opintotuen opintoraha yli 17-vuotiaille
● Opintotuen asumislisä  syys-huhtikuulta suomalaisille opiskelijoille
● Valtion takaama opintolaina
● Täysi-ikäiset opiskelijat voivat lisäksi hakea valtion tukemaa opintosetelirahaa

opintomaksukuluihin.

Lisäksi:

● Rauhanyhdistykset voivat tukea jäsentensä opiskelua opistossa. Kysy asiasta paikalliselta
rauhanyhdistykseltä

● Paikallisten seurakunnat voivat tukea opiskeluja opistossa. Kysy asiasta paikalliselta
seurakunnalta.

● Vähävarainen opiskelija voi anoa lukuvuoden alussa avustusta opiston rahastosta

Tuet maksullisilla poluilla opiskeleville
Opistomaksu sisältää opinto-, asunto- ja ruokamaksut. Ruokamaksuun sisältyy aamupala, lounas,
välipala, päivällinen ja iltapala. Sunnuntaina on aamiaisen lisäksi vain yksi lämmin ruoka.

Opistovuoden maksun voi suorittaa yhdessä, kahdessa tai kuukausittain maksettavissa erissä.
Kuukausimaksut laskutetaan 10 erässä (1. erä elokuussa ja 10. erä toukokuussa). Laskut lähetetään
opiskelijan kotiosoitteeseen kuukauden puolivälissä. Maksuaikaa laskuilla on 14 vrk. Maksamattomat
laskut siirretään kahden muistutuskirjeen jälkeen perintätoimistolle.

Opistolla on käytössä e-lasku mahdollisuus. Voit tilata opistolta tulevat laskut omassa verkkopankissasi
e-laskuksi. Laskuttajana Ranuan kristillinen kansanopistoyhdistys ry. Laskuttajakohtaiseen tietoon laita
viitenumero viimeisimmästä laskusta.
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 4.2 Opistovuoden rakenne
Opistovuosi on  33 viikon mittainen. Se alkaa 14. elokuuta ja päättyy 18. toukokuuta. Opistovuodessa on
kaksi jaksoa. Näiden lisäksi on tutustumisviikko, teemaviikot, siivouspäivät  ja opintomatkaviikko. Em.
viikkojen aikana on yhteistä tekemistä ja erilaisia oppitunteja.

OPISTON TYÖPÄIVÄT JA LOMA-AJAT 2022 - 2023

SYYSLUKUKAUSI 14.8.2022 - 17.12.2022 KEVÄTLUKUKAUSI  9.1.2023 - 18.5.2023

Huoltajienkurssi             1.-2.10.
Syysloma 15.10. -30.10.
Joulujuhla 17.12.2022
Joululomapäivät 18.12. - 8.1.

Työelämäviikko               23.1. - 27.1.
Hiihtoloma vko                4.3. - 12.3.2022
Pääsiäisloma 1.4. - 10.4.
Opintomatka 8.5. - 10.5.
Kevätjuhla                         18.5. 2023

Loma-ajat: Loma-aikoina opistolla on kurssitoimintaa. Kurssilaiset majoittuvat opiskelijoiden käyttämiin
huoneisiin. Opiskelija ei voi pääsääntöisesti yöpyä opistolla perusoppijakson ulkopuolella.
Poikkeustapauksissa yöpyminen sovitaan koulutussuunnittelijan kanssa.

Vapaat viikonloput: Opiskelijoiden vapaat viikonloput, tulo- ja lähtöpäivät näkyvät opiskelijoiden
lukujärjestyksessä.

 4.3 Lukujärjestys
Opistossa noudatetaan kahden viikon lukujärjestystä. Toisin sanoen opistovuosi on käynnissä 11 päivää
kerrallaan, I-viikon tiistaista II-viikon torstaihin.  Viikonloppuisin on  erillinen ohjelma.
Viikonloppuohjelma kuuluu kiinteästi opiston opiskeluun, ja osallistuminen ohjelman mukaiseen
toimintaan on pakollista.

Opiskelijat tulevat (muutamaa poikkeusta lukuunottamatta) opistolle maanantai-iltana.
Tulomaanantaina on yhteinen oppitunti klo 19.30 –20.45. Näillä tunneilla käydään keskusteluja
uskonasioista ja ajankohtaisista teemoista ja kuullaan opiskelijoiden toiveita ja ajatuksia.

4.4 Päiväjärjestys
8.00–8.30 AAMUPALA
8.45–9.00 aamuhartaus
9.00–10.00 1. oppitunti
10.00–11.00 2. oppitunti
11.00–11.45 LOUNAS
11.45–12.45 3. oppitunti
12.45–13.45 4. oppitunti
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13.45–14.15 KAHVI/VÄLIPALA
14.15–15.15 5. oppitunti
15.20–16.20 6. oppitunti
16.20– PÄIVÄLLINEN
17.30–20.30 vapaata/kerhot/keskustelut...
20.30 ILTAPALA
22.00 Soluihin
23.00 Hiljaisuus (lauantaisin klo 24.00)

 4.5. Opiskelu

 4.5.1 Oppitunnit
Oppitunnit pidetään lukujärjestyksen mukaisesti. Opiston
oppitunnit ovat 60 minuutin pituisia.

4.5.2 Jaksot
Opetus toteutetaan kahdessa jaksossa.

1. 14.8.2022 - 17.12.2022
2. 9.1.2023 - 18.5.2023

4.5.3. Periodit
1. periodi: 14.8.2022 - 19.8.2022
2. periodi: 22.8.2022 - 26.8.2022
3. periodi: 29.8.2022 - 8.9.2022 (ympäristöviikko, eräretki 6.-7.9.)
4. periodi: 12.9.2022 - 22.9.2022
5. periodi: 26.9.2022 - 6.10.2022 (huoltajien kurssi 1.-2.10.)
6. periodi: 10.10.2022 - 14.10.2022

SYYSLOMA 15.10.2022 -30.10.2022

7. periodi: 31.10.2022 - 10.11.2022
8. periodi: 14.11.2022 - 24.11.2022
9. periodi: 28.10.2022 - 8.12.2022
10. periodi:  12.12.2022 - 17.12.2022 (joulujuhla 17.12., tervetuloa kotiväki!)

JOULULOMA 18.12.2022 - 8.1.2023

11. periodi: 9.1.2023 - 19.1.2023

TE-jakso 23.1.2023 - 27.1.2023

12. periodi: 30.1.2023 - 9.2.2023 (talvipäivät 4.-5.2.2022, tervetuloa kaikki!)
13. periodi: 13.2.2023 - 23.2.2023
14. periodi: 27.2.2023 - 3.3.2023
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TALVILOMA: 4.3. - 12.3.2022

15. periodi:  13.3.2023 - 23.3.2023
16. periodi: 27.3.2023. - 31.3.2023

PÄÄSIÄISLOMA 1.4.2023 - 10.4.2023

17. periodi: 11.4.2023 - 20.4.2023 (huom. opiskelijat opistolle vasta tiistaina)
18. periodi: 24.2.2023 - 4.5.2023
19. periodi: 8.5.2023 -  12.5.2023
20. periodi 14.5.2023 - 18.5.2023 ( kevätjuhla 18.5., tervetuloa kotiväki!)

 4.5.4 Opinnot

 Koulutuksen aikana opiskeltava opintopistemäärä on vähintään 53 opintopistettä. Koulutuksen
osaamiskokonaisuudet ja niiden vähimmäisopintopistemäärät ovat seuraavat:

 Valtakunnalliset opintokokonaisuudet 24 opintopistettä

 Arjen taidot ja elämänhallinta,  4 op
Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot,  4 op
Vuorovaikutus- ja viestintätaidot,  4 op
Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot,  4 op
Aktiivinen kansalaisuus,  4 op
Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot,  4 op

 Valinnaiset ja suuntautumisopinnot 29 - 42 opintopistettä
Polkuopinnot 12 op
Kristinuskon perusteet  1 op
Uskontokasvatus 3 op
Ympäristökasvatus 1 op
Elämänkaariopinnot 1 op
Laitoskeittiössä ja siivouksessa toimiminen 3 op
Pitkä valinta 8 op
Lyhyet valinnat 4 - 15 op

 Tutustu opiston opetustarjontaan ja polkukohtaisiin opetussuunnitelmaan nettisivuillamme
ranuanopisto.fi.

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
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Koulutuksen aloittavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon kirjataan
yksilölliset koulutusta ja kehittymistä koskevat tavoitteet sekä ohjaus- ja tukitoimia koskevat tiedot. Sitä
päivitetään opiskelijan ja polkuohjaajan kanssa opintojen edetessä.

 4.5.5 Kurssivastaavuudet
Peruskouluarvosanojen korottaminen: Opistolla on perusopetusoikeus, jonka pohjalta opistossa
suoritetut peruskouluarvosanojen korotukset vastaavat peruskoulun antamia arvosanoja.

Lukiokurssit: Opisto tekee yhteistyötä Ranuan lukion kanssa. Suoritetuista lukion kursseista voi
neuvotella tulevan oppilaitoksen rehtorin tai opinto-ohjaajan kanssa, joka päättää niiden
hyväksymisestä.

Ammatilliset oppilaitokset: Myös muissa oppilaitoksissa, kuten ammatillisissa oppilaitoksissa, on
mahdollista saada korvaavuuksia osaamisen tunnistamisen kautta.

Voit opistovuoden jälkeen hakea osaamisen tunnustamista seuraavassa opiskelupaikassa.

 4.5.6 Arviointi
Opiskelijan osaamisen arvioinnissa käytetään opintokokonaisuuksien tavoitteista johdettuja
arviointikriteereitä. Arviointikriteerit on laadittu eri opintokokonaisuuksille. Arvioinnissa otetaan
huomioon opiskelijan terveydentila, erityistarpeet, oppimisen tuen tarpeet sekä muut osaamisen
osoittamista vaikeuttavat syyt. Voit lukea lisää arvioinnin periaatteista tästä.

Opintojen edistymistä voi seurata wilmasta.

Opistovuositodistus: Opiskelija, joka suorittaa kaikki pakolliset opinnot sekä tarvittavan määrän
valinnaisia opintoja, on oikeutettu saamaan kansanopistotodistuksen, jossa on opiskelijan kaikki vuoden
aikana suoritetut kurssit arviointiasteikolla hyväksytty - hylätty.

Työtodistuksen saa työskenneltyään kurssiavustajana vapaaviikonloppuina sekä TE-jaksoilla.

Stipendit: Lukuvuoden lopussa jaetaan stipendejä hyvästä opintomenestyksestä ja
opistomyönteisyydestä ja myönteisestä kehityksestä opistovuoden aikana.

Erillistodistukset saa korotetuista peruskoulun arvosanoista, suoritetuista lukiokursseista sekä
toimikuntatyöskentelystä puheenjohtajalle ja sihteerille.

4.5.7 Polkuohjaaja ja solukummi
Polkuohjaaja seuraa opiskelijoiden koulunkäynnin sujumista sekä opintojen edistymistä.
Solukummi on opiston henkilökuntaan kuuluva aikuinen. Solukummi vierailee opiskelijoiden asunnossa
noin kerran kuukaudessa. Hänelle voi kertoa esimerkiksi asumiseen liittyvistä ongelmista. Solukummin
vierailuun liittyy usein jokin ryhmäytymiseen liittyvä tehtävä.
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4.5.8 Opiskelijahuolto
Opiskeluhuolto on opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen
hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa
oppilaitosyhteisössä.

Opiskeluhuolto toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja yhteisöllisenä opiskeluhuoltona.
Yhteisöllinen opiskeluhuolto on ennaltaehkäisevää ja sen tehtävänä on vahvistaa osallisuuden,
turvallisuuden ja huolenpidon ilmapiiriä opetuksessa. Jokaisella opiskelijalla on myös oikeus
yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, joka voi olla sekä ehkäisevää että tukea antava. Yksilökohtaista
opiskeluhuoltoa toteutetaan opiskelijan suostumuksella.

Psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut ovat opiskelijan saatavilla.
Monialainen yhteistyö on keskeistä. Opiskeluhuoltoa ohjaa luottamuksellisuus ja kunnioittava
suhtautuminen opiskelijaan ja huoltajaan.

Opiskelijahuoltotyötä ohjaa opiston  opiskelijahuoltosuunnitelma.

4.5.9 Wilma: yhteinen yhteydenpitoväline
Opistossa on käytössä Wilma, joka on yhteinen yhteydenpitovälineemme.

Opiskelijana voit viestiä opettajien ja henkilökunnan kanssa, tarkastella opintosuorituksiasia ja tulostaa
lukujärjestyksesi sekä kurssiarvosanasi.

Huoltajana toivomme sinun seuraavan nuoresi Wilmaa aktiivisesti. Wilman kautta voit seurata nuoresi
edistymistä, saat opistovuoden kuulumisia ja voit olla yhteydessä opettajiin. Lisäksi voit kuitata
opettajien merkitsemät poissaolot ja mahdolliset järjestyssääntöjen rikkomukset ja pyytää lomaa
nuorellesi. Saat  Wilma-tunnuksesi ennen opistovuoden alkua. Otathan ne käyttöön heti opistovuoden
alkaessa.

4.5.10 Poissaolot
Opiskelijana sinun tulee osallistua oppitunneille. Luvattomiin poissaoloihin puututaan ja ne kirjataan
Wilmaan. Alaikäisten osalta huoltajien täytyy kuitata opiskelijan poissaolot. Opistossa on käytössä
poissaolon portaat, joiden mukaisesti poissaoloihin puututaan. Tarkemmat tiedot poissaolokäytänteistä
löytyvät Wilmasta.

Poissaolojen vaikutus suorituksiin: Hyväksytyn suorituksen saaminen edellyttää oppitunteihin
osallistumista. Mahdollisten luvallisten ja sairauspoissaolojen korvaamisista voi sopia kyseisen aineen
opettajan kanssa.

Myöhästyminen: Toistuviin myöhästymisiin puututaan. Yli 20 min. myöhästyminen merkitään
poissaoloksi.
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4.5.11 Toiminta kiusaamistilanteessa
Opistossa ei hyväksytä kiusaamista. Olemme yhdessä vastuussa siitä ettei kukaan tule kiusatuksi. Jos
havaitset kiusaamista, kerro siitä henkilökunnalle. Kiusaamistapausten käsittelyyn on laadittu oma
toimintamalli, joka löytyy opiston kriisisuunnitelmasta.

4.5.12 Loma-anomukset
Ala-ikäisen opiskelijan huoltajan tulee hakea lomaa viimeistään kaksi arkipäivää ennen lomaa olemalla
yhteydessä opintopolun ohjaajaan esim. Wilman kautta. Täysi-ikäiset opiskelijat hakevat lomansa itse.
Opintopolun ohjaaja myöntää korkeintaan viikon loman, sitä pidemmät lomat myöntää rehtori.

 4.5.13 Kun olet sairaan
Sairastuttuasi ole yhteydessä polkuohjaan Wilman kautta ennen oppituntien alkua.  Varaudu lähtemään
kotiin sairastamaan. Ilman sairausilmoitusta  poissaolosi on luvaton. Kun sairastat, olethan omassa
solussa koko päivän. Kämppäkaverisi huolehtivat soluun keittiöväen opastuksen mukaisesti. Kaikki
sairauspoissaolot kirjataan Wilmaan, jossa ne ovat sekä oppilaan että huoltajien nähtävillä. Jos sairastelu
on jatkuvaa, ohjaamme ottamaan yhteyttä terveydenhoitajaan.

4.6 Toimikuntatyöskentely
Toimikunnat: Jokainen opiskelija kuuluu johonkin toimikuntaan. Toimikunnassa on noin 10–20
opiskelijajäsentä ja henkilökuntajäsen. Toimikunnan jäsenet valitaan kiinnostuskyselyn perusteella
lukuvuoden alussa. Jäsenyys kestää koko opistovuoden.  Toimikunnat kokoontuvat kahden viikon välein.
Eri toimikunnilla on erilaisia tehtäviä. Esimerkiksi markkinointitoimikunta huolehtii opiston kioskin
toiminnasta. Toimikunnat vievät ideansa ja kehitysehdotuksensa opistoneuvostoon, jossa tehdään
lopulliset päätökset.

Opistoneuvosto on toimikuntien päätäntäelin, johon kuuluvat toimikuntien puheenjohtajat ja
vararehtori.  Opistoneuvostossa puhetta johtaa opistoneuvoston puheenjohtaja, joka valitaan vaaleilla
opiston alussa. Opistoneuvostossa käsitellään toimikunnista tulleita asioita.
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5. SOLUASUMINEN

 

 5.1 Solu
Solu on paikka, jossa asut, kun olet opistolla. Siellä voit opiskella, rentoutua, nukkua, syödä ja olla kuin
kotonasi huomioiden toiset solussa asujat.  Solussasi ja huoneessasi on tärkeää noudattaa opiston
järjestyssääntöjä, näin varmistat oman ja toisten hyvinvointia.

Omassa solussa tulee olla klo 22 (la klo 23). Hiljaisuus on ma–pe ja su–ma klo 23.00–07.00 sekä la–su klo
24.00–08.00. Hiljaisuuden aikana olet omassa huoneessasi muita häiritsemättä. Hiljaisuuden aikana ei
käydä muissa soluissa vierailulla tai ulkona.

 5.1.1 Toiset ihmiset
 Elät soluelämää 5–10  muun opiskelijan kanssa. Olette yhdessä vastuussa siitä, että luotte ympärillenne
kodikkaan ilmapiirin, jossa jokainen asukas voi tuntea, että häntä arvostetaan ja kuunnellaan. Hyvän
yhteishengen luomisessa tarvitaan keskustelu- ja yhteistyötaitoja sekä empaattisuutta.

Toimi yhdessä huone- ja solukavereiden kanssa niin, että solussa on viihtyisää, rauhallista ja että
jokaisella on hyvä olla. Pidä paikat kunnossa ja siistinä ja tavarasi järjestyksessä. Huolehdi omasta ja
toisen nukkumarauhasta.

Jokainen solun jäsen toimii vuorollaan solupäivystäjänä. Solupäivystäjän tehtäviin kuuluu sammuttaa
valot solun yhteisistä tiloista illalla, viedä roskat ja hakea siivoustunnille tarvittavat välineet
päärakennuksesta. Jos joku solukavereista on sairaana, solupäivystäjä huolehtii hänelle ruokaa.

Jokainen opiskelija on erilainen siinä, kuinka nopeasti ja luontevasti sopeutuu soluelämään; se voi vaatia
omien ennakkoluulojen ylittämistä, rohkeutta ja sopeutumista uusiin tilanteisiin. Soluelämässä
harjoitellaan usein oman ja toisten näkemysten yhteensovittamista.

Jokainen kaipaa joskus omaa rauhaa. Ota itsellesi ja anna muille välillä omaa aikaa. Rauhallisen hetken
jälkeen opistoyhteisössä olo tuntuu taas mukavalta.

 5.1.2 Opiston omaisuus
Asuntolan rakenteet, kalusteet ja taloustavarat ovat opiston omaisuutta. Solun tai opiston omaisuuden
vahingoittumisesta tai katoamisesta tulee viipymättä ilmoittaa vapaa-ajan ohjaajalle tai
kiinteistönhoitajalle. Kurssiviikonlopun aikana rikkoutuneista tavaroista ja rakenteista on myös
ilmoitettava välittömästi koulutussuunnittelijalle. Muuten ne jäävät solun asukkaiden korvattaviksi.
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 5.1.3 Asuntolan kalusteet ja sisustus
Jos sinusta tuntuu, että solusi kaipaisi lisää huonekaluja tms., ota yhteyttä vapaa-ajan ohjaajaan.
Huonekaluja voidaan hankkia mahdollisuuksien mukaan lisää. Asuntolassa on valmiina matot ja verhot.
Voit halutessasi tuoda omat sisustustekstiilit.

 5.1.4 Siivous
Kerran viikossa solussa pidetään siivoustunti. Silloin suoritetaan viikko- tai kurssisiivous. Siivousta ohjaa
siivousvalvoja. Solussa tehdään siivousvuorolista, jossa on asuntolan yleisten tilojen siivousvuorojen
kierto. Hoida oma siivoustehtävä riittävän usein ja annettujen ohjeiden mukaan.

 5.1.5 Vierailut
 Opiskelijat voivat vierailla toisten solujen yhteisissä tiloissa vapaa-aikana. Iltapalan jälkeen emme
vieraile toisten soluissa, vaan annamme talonväelle mahdollisuuden iltatoimiin. Yökyläily toisessa
solussa on mahdollista la-su välisenä yönä. Lupa yökyläilyyn kysytään kuraattorilta.

 Voit pyytää läheisiä ja ystäviä yökylään opistolle viikonloppuna. Lupa kysytään kuraattorilta kahta päivää
ennen vierailua. Opisto perii vierailuista maksun, joka sisältää majoituksen ja ruokailun.

 Mahdollisista  päivä kävijöistä sovitaan vapaa-ajan ohjaajan kanssa.

 5.1.6 Asuntola on myös muiden käytössä
Vapaina viikonloppuina opistolla alkavat kurssit. Lomiesi aikana kurssilaiset tai muut vieraat käyttävät
soluasi ja huonettasi kurssimajoitustilana. Ennen lomalle lähtöä on hyvä laittaa pois kaikki
henkilökohtaiset tavarat. Älä säilytä arvotavaraa omassa huoneessasi lomien aikana. Voit saada lukon
huoneesi kaapinoveen 5 euron pantilla.

 5.2. Itsestä huolehtiminen
Monet opistolaiset asuvat ensimmäistä kertaa pois lapsuusperheen luota, pois kotoa. Asuntolaelämässä
saat harjoitella itsestäsi huolehtimista: heräät ajoissa, menet ajoissa syömään ja tunnille, huolehdit
henkilökohtaisesta hygieniasta, pidät oman huoneen ja yleiset tilat siistinä, ylläpidät hyvää ilmapiiriä.
Henkilökunnan jäsenet ovat tukenasi näissä asioissa.

5.2.1 Oma huone
 Huone on sinun ja huonekaverisi henkilökohtainen tila rauhoittumiseen ja opiskeluun. Sinne voi tuoda
omia sisustustavaroita ja -tekstiilejä ja pieniä kalusteita viihtyisyyden lisäämiseksi.

Ota oma peitto, tyyny ja lakanat mukaan opistoon. Jos nukut sängyssäsi ilman aluslakanaa, joudut
korvaamaan käytössäsi olleen petauspatjan.

Huoneeseen ei viedä vieraita.
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 5.2.2 Omat tavarat, pyörät ja muut ajoneuvot
Solussa täytyy säilyttää omia tavaroita omassa huoneessa, jotta siellä voi liikkua esteettä. Sukset,
jääkiekkovarusteet, lumilaudat yms. voidaan säilyttää opiston varastoissa.

Opistoon ei saa tuoda lemmikkieläimiä. Pyörät ja muut ajoneuvot täytyy säilyttää niille varatuilla
paikoilla. Jos tuot mukanasi polkupyörän, tuo myös pyöräilykypärä!

5.2.3 Siisteys ja siivous
Huolehdi huoneesi siisteydestä säännöllisesti. Viikkosiivous ei ole ainoa siivouspäivä, vaan asuntolan
tulee olla siisti päivittäin viihtymis- ja hygieniasyistä. Ennen kurssiviikonloppua solu siivotaan kurssilaisia
varten. Siivouksen laiminlyönnistä voidaan periä siivousmaksu.

 5.2.4 Pyykki ja vaatehuolto
Pesutupa sijaitsee opiston päärakennuksessa. Sinne kuljetaan ulkokautta keittiön päädyssä olevasta
ovesta. Pesutupa on avoinna klo 8–21. Pesukoneet ovat tilavia, joten kannattaa pestä pyykkiä kimpassa.
Ota mukaan oma pyykkikassi ja pyykinpesuaineet. Pesutuvan vieressä on kuivaushuone, joka on
vapaassa käytössä. Halutessasi voit kuivata pyykkiä myös solussa.  Sunnuntai ei ole pyykkipäivä.

 5.2.5 Omat lääkkeet
Jokainen opiskelija huolehtii omista henkilökohtaisista särky- ja muista lääkkeistään.

5.2.6 Musiikki ja media
 Opistossa kuunneltavan musiikin sekä median käytön (tietokone, internet, pelit, lehdet, kirjat, videot,
sovellukset mobiililaitteissa) tulee olla opiston arvomaailman mukaista. Jos opiskelussa ei tarvita
kännykkää, sitä ei pidetä esillä tunneilla ja yhteisissä tilaisuuksissa. Kännykän käytöstä opiskelussa
sovitaan kullakin tunnilla erikseen. Rehtori voi antaa luvan oman tietokoneen tuomiseksi opistoon
tapauskohtaisesti.

Opistovuotesi alkaa kohta. Onnea ja Taivaan Isän siunausta matkallesi!

Olet lämpimästi tervetullut viettämään ikimuistoista valovuotta pohjoisen taivaan alle.
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