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KURSSISUUNNITTELIJOIDEN TERVEHDYS

Uutta kohti!
Vuoden vaihtuminen on hyvää aikaa mietiskellä mennyttä ja suunnata katseet kohti tulevaa.
Ammatillisen koulutuksen reformi vaikuttaa Opiston elämään uusina tutkintonimikkeinä ja
muuttuvina opetussuunnitelmina, mutta iloksemme saamme jatkossakin kouluttaa kasvatusalan osaajia seurakuntiin, kuntiin, kouluihin ja järjestöihin: lastenohjaajia, koulunkäynninohjaajia ja perhepäivähoitajia. Aloitamme syksyllä myös puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan
ammattitutkinnon järjestämisen, ja tämä tutkinto antaa kelpoisuuden myös henkilökohtaisen avustajan työhön.
Opistolla on pitkään tehty työtä kestävän kehityksen puolesta, ja nyt tuo työ saa virallisen
tunnustuksen. Olemme hakeneet OKKA-säätiön ylläpitämää oppilaitosten kestävän kehityksen sertifikaattia, ja auditointi on suoritettu hyväksytysti marraskuun lopussa. Sertifikaatin
saamista juhlimme Opiston ystävien päivillä maaliskuussa – tulethan mukaan!
Ehkäpä sinäkin mietit, mitä voisit vielä oppia – olisiko nyt aikaa uudella harrastukselle ja ystäville? Me Opistolla olemme innolla valmistelleet kevään ja kesän kurssitarjontaa, ja toivomme,
että löydät jotain juuri sinulle sopivaa.
Kevään uutuus on Sohvalta ylös! -hyvinvointikoulu, jonka tavoitteena on lempeästi tuuppia
kurssilaisia kohti hyviä liikunta- ja ruokailutottumuksia. Koulutus toteutetaan kolmena kevättalven viikonloppuna yhteistyössä GoFit-kuntokeskuksen kanssa: saamme mukaan monipuolisen kattauksen liikuntalajeja, asiantuntevat ohjaajat ja Opiston puitteita täydentävät
kuntokeskuksen tilat Hiekkasärkillä.
Raamatunopetusakatemia on kouluttanut Raamatun opettajia Etelä-Suomessa, nyt saamme
tämän koulutuksen myös Pohjois-Suomeen, Kalajoen Opistolle tietenkin! Hakuaika koulutukseen on menossa, koulutus alkaa elokuussa 2018. Myös sielunhoitoterapeuttikoulutuksen
uusi kurssi on alkamassa ensi syksynä, hakuaika sinnekin on alkanut.

Opistolla kohdataan!

Päivi Niemelä
Kurssisuunnittelija
paivi.niemela@kkro.fi
(08) 4639 212

Sirpa Bergman
Kurssisuunnittelija
sirpa.bergman@kkro.fi
(08) 4639 221

Kalajoen Kristillisen Opiston tiedotuslehti, kevät–kesä 2018
Taittotyö: Hesper, www.hesper.fi
Paino: Oy Arkmedia Ab, Vaasa

Kuvat: Opiston ja Heinäkallion kuva-arkistot, iStock, Pixabay
Painosmäärä: 4 900 kpl

Osoitelähde: Opiston ja Heinäkallion asiakasrekisteri ja Lähettäjä-lehden tilaajarekisteri
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Lyhytkurssit
kevät–kesä 2018
Muutokset kurssitiedoissa mahdollisia

MINUN JUTUT!
ERITYISLASTEN VIIKONLOPPULEIRIT
Noin kerran kuukaudessa toteutettavat leirit järjestetään
yhteistyössä Kalajoen kaupungin vammaispalvelujen
kanssa.
12.–13.1. ISRAELILAISEN TANSSIN KURSSI
Ohjaaja Merja Meir. Kurssimaksu 45 €, majoitus 30/50 €/
hlö, ruokailut 29 €.
19.–21.1. ”LEPO!” MIESTENPÄIVÄT
Raamattuopetusta, seuroja ja musiikkia, sekä vapaamuotoista oleskelua ja kohtaamisia miesten kesken. Mukana mm. Markus Alajoki, Riitta Lemmetyinen, Markku ja Johanna Sarento,
Jukka Salminen sekä Kauko&Kaipuu ja iso joukko paikallisia miehiä. Täysihoitohinta 2 hh 130 €,
1 hh 180 €
26.–28.1. YKSINLAULUKURSSI
Kurssilla painotus yksilöllisessä opetuksessa ja pianistin
kanssa työskentelyssä. Päivittäin 30 min henkilökohtaiset
laulutunnit, jossa pianisti on mukana sekä lauantaina lisäksi 90 min ryhmätunti. Opettajina Esko Jurvelin & pianisti Eliisa Suni ja Riikka Strandman & pianisti Maria Ala-

Hannula. Kurssimaksu 150 €, viikonlopun ruokailut 55 €,
majoitus 1 hh 100 €, 2 hh 60 €/hlö.
26.–28.1. LÖYDÄ LAHJASI, LÖYDÄ PAIKKASI
Käytännöllistä opetusta Pyhän Hengen työstä ja armolahjoista. Opettajana KRS:n kouluttaja Matti Mäkinen.
Kurssimaksu 30 €, majoitus 30/50 €/ hlö, ruokailut 30 €.
Yhteistyössä Kansan Raamattuseuran kanssa.
27.–29.1. RAUHAN SANAN NEUVOTTELUPÄIVÄT
Yhteistyössä Lähetysyhdistys Rauhan Sanan kanssa.
2.–4.2. ”TAIVASTKO TOTTA?”
NAISTENPÄIVÄT
Viikonloppu kaikenlaisille naisille! Ohjelmassa mm. raamattuopetusta, lähetystuokio ja musiikkia. Mukana
mm. ”Onnellisuusprofessori” Markku
Ojanen, Matti Aho, Mervi Kokkonen,
Natalia Latvala, Kerttu Nygren ja Eeva
Pouke. Musiikkivastuussa Noora Kataja, Tiina Ask ja gospelkuoro Pisara. Samaan aikaan Wonderful Place -tyttöleiri
10–14-vuotiaille! Täysihoitohinta 2 hh 130 €, 1
hh 180 €, tyttöleiri 45 €.

SOHVALTA YLÖS! 2018
Rentoudu ruoalla, lepää liikkumalla

Kolmen viikonlopun kokonaisuus johdattaa osallistujat kohti parempia elintapoja. Huono kunto tai
ylipaino ei ole este osallistumiselle – päinvastoin! Kurssit sisältävät monipuolista ohjattua liikuntaa
Opistolla, luonnossa ja GoFit-kuntokeskuksen tiloissa Hiekkasärkillä, ravitsemustietoa ja käytännön
ruoanlaittoa. Kouluttajina toimivat kotitalousopettaja Aija Tilvis ja GoFit-kuntokeskuksen osaavat liikunnanohjaajat. Kurssimaksu (sis. ruokailut) 150 €/viikonloppu, majoittuminen 2hh 30 €/yö, 1 hh 50 €/yö
 Hyvinvointistartti 16.–18.2.  Keskikeho kuntoon 23.–25.3.  Voimaa luonnosta 20.–22.4.
Katso tarkemmat tiedot www.kkro.fi. Ilmoittautuminen kolme viikkoa ennen kurssia.
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RAAMATUNOPETUSAKATEMIA
2018–2019
Onko kutsumuksesi opettaa Raamattua?
Haluaisitko kehittyä Raamatun opettajana?
Raamatunopetusakatemia on tarkoitettu ensi
sijaisesti papeille, mutta siihen voivat osallistua
myös teologian opiskelijat, lähetystyöntekijät,
nuorisotyöntekijät ja kaikki, jotka opettavat tai haluaisivat oppia opettamaan Raamattua.
Raamatunopetusakatemian tavoitteena on rohkaista, tukea ja rakentavasti arvioida toinen toistemme opetusta niin, että kirkossamme olisi tulevaisuudessa enemmän niitä, joille raamattuopetus
on tärkeää ja jotka osaavat tehdä sitä innostavasti
ja asiantuntevasti.
Kalajoen Kristillinen Opisto ja Oulun hiippakunta
järjestävät kolmen viikonlopun kokonaisuuden
yhteistyössä Kansan Raamattuseuran, Kansanlähetyksen ja Suomen Raamattuopiston kanssa.
Kurssin johtaja on TT, rovasti Eero Junkkaala. Kurssiviikonloput 7.–9.9.2018; 9.–11.11.2018 ja 1.–3.2.2019.
Lisätiedot ja hakuohjeet
www.raamatunopetusakatemia.fi
Hakuaika päättyy 28.2.2018

S O V I N

O O N

ELÄMÄN KANSSA

TERAPEUTTISEN SIELUNHOIDON
KOULUTUS 2018–2020
Tammikuussa 2017 alkanut SEK9-koulutus päättyy
marraskuussa 2018, jolloin valmistuvat Kalajoen
Opistolta ensimmäiset sielunhoitoterapeutit. Uusi
ryhmä, SEK10, aloittaa elokuussa 2018. Sovintoon
elämän kanssa -sielunhoitoterapiamallin koulutus on kaksivuotinen monimuotokoulutus, jossa
yhdistyy psykologinen ja hengellinen ymmärrys.
Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sekä seurakuntatyön ammattilaisille
tai muun vastaavan koulutuksen ja kokemuksen
omaaville. Koulutus järjestetään yhteistyössä RE
koulutus ry:n kanssa. Kouluttajina toimii useita erityisalojen asiantuntijoita.
Hakuaika koulutukseen on 8.1.–27.4.2018 ja
valintahaastattelut pidetään Kalajoella
18.–19.5.2018.
Lisätietoja ja hakulomake löytyvät Opiston
verkkosivuilta www.kkro.fi

AVUSTUKSIA OSALLISTUMISMAKSUIHIN
TALOUDELLISTEN SYIDEN PERUSTEELLA
Kalajoen Kristillisellä Opistolla on käytettävissä rajallinen määrä lahjoituksena saatuja varoja, joista voidaan myöntää avustusta Opiston kurssille tai tapahtumaan osallistumista varten henkilölle, joka ei varojen vähyyden vuoksi muuten voisi sille osallistua. Avustuksen määrä on enintään 90 % tapahtuman /
kurssin täysihoitohinnasta. Samalle hakijalle voidaan myöntää avustusta vain kerran kalenterivuodessa.
Avustushakemuksen voi tilata Opiston toimistosta tai tulostaa Opiston verkkosivuilta. Se tulee lähettää
Opistolle viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtuman / kurssin alkua. Hakemukseen vastataan viimeistään viikko ennen tapahtuman alkua. Avustusta ei voida myöntää tapahtuman alkaessa eikä jälkikäteen.
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Lisätietoja voi tarvittaessa kysyä Opiston toimistosta.
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9.–11.2. KOULUIKÄISTEN LEIRI
Yhteistyössä Kalajoen seurakunnan kanssa.

Kinnunen ja sielunhoitaja, kouluttaja, esirukoilija Heljä Markkula. Kurssimaksu 50 €, majoitus 60 /100 €, ruokailut 55 €.

16.–17.2. UUSHERÄYKSEN
VASTUUNKANTAJAPÄIVÄT
Mukana mm. Reino Junttila, Eeva Pouke, Arto Lehtineva,
Kalevi Silvola, Sari Aikio, Mikko Matikainen

20.–22.4. YKSINLAULUKURSSI
Kurssilla painotus yksilöllisessä opetuksessa ja pianistin
kanssa työskentelyssä. Päivittäin 30 min henkilökohtaiset
laulutunnit, jossa pianisti on mukana sekä lauantaina lisäksi
90 min ryhmätunti. Opettajana Esko Jurvelin & pianisti Eliisa
Suni. Kurssimaksu 150 €, viikonlopun ruokailut 55 €, majoitus 1 hh 100 €, 2 hh 60 €/hlö.

21.–22.2. LIONS QUEST -ELÄMÄNTAITOJA
Koulutus antaa opettajille ja kasvattajille käytännön työkaluja oppilasryhmien ryhmäyttämiseen ja elämäntaitojen harjoitteluun. Lisätietoja Jaana Siermala, 044 4639
227, jaana.siermala@kkro.fi
2.–4.3. RAAMATTUKURSSI:
JEESUKSEN VERTAUSTEN ÄÄRELLÄ
Evankelista Ilkka Puhakka ja pastori Ville
Pitkänen johdattavat osallistujat tutkimaan
ja ymmärtämään, miten Jeesuksen alkuperäiset kuulijat ymmärsivät meille tutut Raamatun vertaukset. Kurssimaksu 30 €, majoitus 60 €/ 100 €, ruokailut 55 €.
24.–25.3. OPISTON YSTÄVIEN PÄIVÄT
Ohjelma valmisteilla.
7.–8.4. GOSPELKUOROKURSSI
Kurssilla opitaan erityisesti afroamerikkalaisen gospelin
tyylikeinoja, äänenkäyttöä ja fraseerausta. Kurssille voivat
osallistua kokonaiset kuorot tai yksittäiset gospel-laulusta kiinnostuneet harrastajat. Nuotit lähetetään ilmoittautuneille etukäteen harjoiteltavaksi. Kouluttajana HannaMaria Helenius (mm. Higher Ground Vocals). Kurssimaksu
50 €/hlö, sis. lounas ja päiväkahvi molempina päivinä.
Majoittuminen 2 hh 30 €, 1 hh 50 €.
13.–15.4. SOVINTOON HANKALIEN TUNTEIDEN
KANSSA
Tunteet ovat Jumalan luoma ”antennijärjestelmä”, joka
kertoo mitä meille kuuluu. Hankalia tunteita ei voi hallita
käskemällä tai komentamalla. Tunteitten
torjuminen saa aikaan pahaa jälkeä.
Siksi tunne-elämän tervehtyminen
on yksi hyvinvointimme avain.
Kouluttajina psykoterapeutti Saara

LYHYTKURSSIT

LISÄTIETOJA
:
KURSSEISTA

4.–6.5. PERHEIDEN KEVÄTLEIRI
Yhteistyössä Kalajoen rovastikunnan kanssa. Leirille otetaan
osallistujia alueen ulkopuolelta, jos tilaa on.
10.–13.5. OPINTOMATKA LUTHERIN SAKSAAN
Matkalla tutustutaan luterilaisuuden alkuvaiheen keskeisimpiin kohteisiin ja Martti Lutherin elämään. Kohteina mm. Wittenbergin linnankirkko, Luther-museo,
Wartburgin linna ja keskiaikainen
Erfurtin kaupunki. Matkaohjelmaan
mahtuu myös tutustuminen Berliinin nähtävyyksiin. Hinta 2 hh 920 €,
1 hh 1060 €, sis. lennot Helsingistä,
hotellimajoitus, aamiaiset, sisäänpääsymaksut kohteisiin, kuljetukset ja
opaspalvelut Saksassa. Huom! Ilmoittautuminen jo 27.1. mennessä!
18.–20.5. SYÖPÄPOTILAIDEN, OMAISTEN JA
TUKIHENKILÖIDEN HENGELLISET PÄIVÄT
Tietoa ja tukea syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen.
Mukana sairaalapastori Matti Aho, Kalajoen syöpäosaston
vapaaehtoiset sekä asiantuntijavieraita. Täysihoitohinta 2
hh 130 €, 1 hh 180 €.
12.–14.6. ”SYDÄMENI SUURIN ILO”
ÄITI-LAPSI-LEIRI
Reipasta kesäleirimeininkiä äideille ja lapsille, yhdessä ja erikseen. Pihaleikkejä, kädentaitoja ja liikuntaa, äideille rauhallisia keskustelutuokioita ja vertaistukea. Leirinvetäjinä Piritta
Pitkämäki Ihatsu, Johanna Karjaluoto-Pisilä ja Meiju Kaakinen sekä isoset ja lastenhoitajat. Täysihoitohinta aikuisilta
135 €, 8–12 v 95 €, 5–7 v 70 €, alle 5 v 40 €.
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25.–29.6. POSLIININMAALAUSKURSSI
Opettajana posliininmaalaajamestari Paula Salminen.
Kurssimaksu 180 €, majoitus 2 hh 150, 1 hh 250 €, koko
ajan ruokailut 140 €.
25.–30.6. KEHITYSVAMMAISTEN RIPPILEIRI
Yhteistyössä Kalajoen rovastikunnan kanssa
2.–6.7. KUVATAIDELEIRI
Opettajina taidemaalari Pertti Summa ja kuvataiteilija Elina Tammiranta-Summa. Kurssimaksu 200 €, majoitus
koko ajalta 2 hh 120 €, 1 hh 200 €, ruokailut koko ajalta
125 €.
16.–20.7. ELÄKELÄISTEN LEIRI
Yhteistä tekemistä ja jakamista eläkeikäisille: asiantuntijaluentoja, hartauksia ja muuta hengellistä ohjelmaa,
liikuntatuokioita ja kädentaitoja, retki lähialueelle, musiikkia… Leirinvetäjänä Raija Kankaala, mukana leiripappi,
kanttori ja ryhmänohjaajat. Täysihoitohinta 2 hh 220 €, 1
hh 300 €

23.–29.7. KALAJOEN XXVI LAULUKURSSI
Henkilökohtaista laulunopetusta ja työskentelyä pianistin kanssa, kurssin aikana useita esiintymismahdollisuuksia. Opettajina Esko Jurvelin, Riikka Strandman ja Kirsi Koivisto sekä pianistit Eliisa Suni, Maria Ala-Hannula ja Minna
Niinimaa. Kurssimaksu 450 €/koko viikko, 225 €/3 päivää.
Koko viikon ruokailut 150 €, majoittuminen 2 hh 30 €/yö,
1 hh 50 €/yö. Huom! Hakuaika kurssille maalis-huhtikuussa, seuraa verkkosivujamme!
30.7.–3.8. SOTAVETERAANIEN JA LOTTIEN
VIRKISTYSVIIKKO
Toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin ja Lotta Svärd Säätiön kanssa.
9.–10.8. STARTTIPÄIVÄT SEURAKUNTIEN
VARHAISKASVATUKSESSA TYÖSKENTELEVILLE
Ideoita ja vinkkejä alkavaan työkauteen sekä jakamista
kollegoiden kanssa. Kouluttajina Opiston varhaiskasvatuksen opettajat sekä vierailevat kouluttajat. Ohjelma
valmistuu kevään aikana.
14.–16.9. SYDÄNVIIKONLOPPU
Kaikille sydämensä terveydestä kiinnostuneille!
22.–23.9. BIBLE JOURNALING
Työtapa yhdistää Raamatun tutkimisen ja kädentaidot.
Kouluttajina Nina Klemmt ja Heli Lindroos.

KURSSIT JA TAPAHTUMAT
HEINÄKALLION LEIRIKODISSA KANGASALLA

Opiston toimialueena on kesäkuusta 2016 alkaen ollut Kalajoen lisäksi myös Kangasala,
jossa toimitaan Heinäkallion leirikodissa. Heinäkallion kurssit ja muu toiminta täydentävät
Opiston kurssitarjontaa ja tarjoavat puitteet sellaiset toiminnalle, joita ei ole Kalajoen keskustassa mahdollista toteuttaa. Palveluja tarjotaan myös muiden järjestäjien käyttöön. Leirikoti
sijaitsee rauhallisella paikalla järven rannalla vain 30 kilometrin päässä Tampereen keskustasta.
Katso lisätietoja www.kkro.fi
26.–28.1. OHJAAJIEN RETRIITTI
23.–25.3. HILJAISUUDEN RETRIITTI
Ohjaajina Anneli Hukari ja Juha Lankinen. Täysihoitohinta 120 €. Tiedustelut ja ilmoittautumiset 12.3. mennessä
p. 050 912 8956, anneli.m.hukari@gmail.com, tai 040 861
0923, juha.lankinen@kolumbus.fi. Yhteistyössä Heinäkallion Ystävät ry:n kanssa.
6.–8.4. ”ETTÄ HE YHTÄ OLISIVAT”, MIESTENPÄIVÄT
Alustuksia ja keskusteluja eri aiheista, musiikkia, ulkoilua
jne. Leiri maksu koko ajalta 100 €. Tiedustelut ja ilmoittautuminen leirin vetäjälle Niilo Hakalalle 040 5945 788
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tai vierasisäntä Markku Sivoselle 040 7080 544 (markku.
sivonen@bastu.net).
5.–7.10. HILJAISUUDEN RETRIITTI
Ohjaajina Pirkko Alamännistö, Katri Helin ja Riitta Sointu. Täysihoitohinta 120 €. Tiedustelut ja ilmoittautumiset
24.9. mennessä p. 040 750 0241, pirkko.alamannisto@
gmail.com tai p. 040 833 6139, riitta.sointu@gmail.com.
Yhteistyössä Heinäkallion Ystävät ry:n ja Suomen Sairaanhoitajain Kristillisen Seuran kanssa.
Lasten ja nuorten leirit Heinäkalliolla näkyvät
viereisellä sivulla.

Lasten ja nuorten leirejä järjestetään sekä Opistolla että Heinäkallion leirikodissa Kangasalan Raikussa.
Ajantasaista tietoa tulevasta toiminnasta aina myös
Opiston verkkosivuilla, facebookissa ja instagramissa!
Lisätietoja voi kysyä myös suoraan Anna Lahtiselta 044 4639 208, anna.lahtinen@kkro.fi
PALJAAT JALAT
Paljaat Jalat on nuorten ja nuorten aikuisten kuoro ja
bändi, joka laulaa ja soittaa Jumalan kunniaksi. Paljaat
Jalat välittää sanomaa Jeesuksesta sekä palvelee niin paikallisseurakuntia kuin Uusheräystä ja Kalajoen Kristillistä
Opistoakin. Kuoroa johtaa Emmi-Lotta Pöyhtäri ja
bändiä Johanna Holma, ja käytännön järjestelyistä vastaa Tinja Halunen. Paljaat Jalat
etsii jatkuvasti uusia laulajia ja soittajia.
Lähtövaatimuksia ei ole – riittää, että
haluat laulaa tai soittaa ja jaksat ja
ehdit osallistua harjoitusleireille muutamana viikonloppuna vuodessa. Jos
musisointi mahtavassa porukassa kiinnostaa, ota yhteys Tinja Haluseen 045
2722 417, tinja.halunen@uusherays.fi
5.–7.1. TEIDÄN KANSSANNE –
NUORTEN TALVINEN TAPAAMINEN OPISTOLLA
Rippikoulun käyneiden nuorten ja nuorten aikuisten leiri.
Sukella kanssamme syvälle lähetykseen ja Jumalan lahjoihin. Ja tietenkin meillä on paljon huippua leiritouhua:
perjantai-iltana leffanyyttärit, lauantaina parhailla leikeillä
höystettyä iltaohjelmaa. Lauantain aamuaction touhutaan ulkona ja omilla käsilläkin päästään tekemään. Sunnuntain Lähetysjuhlassa laitetaan käsitys Lähetysjuhlasta
uusiksi. Näitä bileitä ei kannata missata! Täysihoitohinta
50 €.
2.–4.2. ”WONDERFUL PLACE” -TYTTÖLEIRI
OPISTOLLA
Leiri 10–14-vuotiaille tytöille naistenpäivien yhteydessä. Leirille voi osallistua jos äiti, mummi, kummi tai muu
aikuinen tukihenkilö on mukana naistenpäivillä. Oma
aikuinen vastaa leiriläisestä yön ajan. Leiriohjelmassa on
luvassa runsaasti erilaista puuhaa kädentaidoista keittiötaitoihin, rastiradoista hemmotteluhetkiin. Vetäjänä
Anna ja kumppanit. Täysihoitohinta 45 €.

LYHYTKURSSIT

TOIMINTAA LAPSILLE JA NUORILLE

6.–10.6. KOULUIKÄISTEN MUSIIKKI- JA
LÄHETYSLEIRI OPISTOLLA
6.–10.6. ke-su 11–14 -vuotiaille
8.–10.6. pe-su 7–10 -vuotiaille, koulunsa
aloittaneille
Isommat leiriläiset ovat mukana koko ajan, pienemmät
hyppäävät kyytiin leirin loppupäiviksi. Leirillä on luvassa
monipuolista musisointia yhdessä laulaen ja soittaen ammattitaitoisten musiikinopettajien ohjauksessa. Leirillä
tutustutaan kotimaiseen ja muiden maiden hengelliseen
musiikkiin, ja ohjelmassa on paljon bändisoittoa. Musiikinopetuksen lisäksi leirillä on monipuolista kesäleiriohjelmaa lähetystyön teemoihin painottuen. Leirille ovat
tervetulleita niin kokeneet soittajat ja laulajat
kuin vain musiikista kiinnostuneet. Voit
tuoda tullessasi soittimesi, jota soitat
tai tulla ilman soitinta ja soittotaitoa
– kaikille löytyy mielekästä tekemistä
ja oman tasoista ohjausta. Täysihoitohinta pienten leirillä 65 €, isojen leirillä
110 €. Sisaralennukset.
HEINÄKALLION LASTENLEIRIT
26.–29.6. 7–11 -vuotiaille
2.–5.7. 11–14 -vuotiaille
Kesäleireillä uidaan järvessä, saunotaan rantasaunassa,
pelataan, leikitään, askarrellaan ja välillä hiljennytään hartauksiin ja raamiksiin. Leirille pohjoisesta päin tulevat voivat matkustaa turvallisesti ennalta sovitulla junalla isosten kanssa Tampereelle, ja siitä eteenpäin yhteiskyydein
Heinäkalliolle.
6.–8.7. NUORTENLEIRI HEINÄKALLIOLLA
Nuorten ja nuorten aikuisten kesäleiri kutsuu viettämään
lämpimiä päiviä Heinäkalliolle huippuseurassa ja hauskassa meiningissä. Lisätietoja ohjelmasta myöhemmin!

20.–22.4. NUORTEN TALKOOT JA ISOSKOULUTUS HEINÄKALLIOLLA
Leirille ovat tervetulleita Opiston ja Uusheräyksen isoskoulutukseen valittujen lisäksi kaikki
talkootöihin valmiit nuoret. Ohjelmasta lisätietoja kevään mittaan!
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KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINTO
Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala,
lastenohjaaja
Lastenohjaaja toimii erilaisissa kasvatus- ja ohjaustehtävissä
lasten ja perheiden parissa. Keskeisiä työympäristöjä ovat seurakunnan lapsi- ja perhetyö sekä kunnallinen päivähoito; koulutus antaa kelpoisuuden lastenohjaajan työhön päiväkodissa.
Opintojen kesto vaihtelee henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuuunnitelman mukaan, tavallisesti opinnot suoritetaan
noin kolmessa vuodessa. Tutkinnon voi suorittaa myös työn
ohessa monimuoto-opintoina tai oppisopimuksena. Peruskoulunsa päättävät nuoret hakevat koulutukseen yhteishaussa, muille joustava haku.

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN
AMMATTITUTKINTO
Kotityöpalvelujen osaamisala,
henkilökohtainen avustaja tai kodinhuoltaja
Koulutus antaa valmiudet työskennellä esimerkiksi kodinhuoltajana tai vaikeavammaisen henkilökohtaisena avustajana.
Koulutuksessa opitaan tuottamaan ihmisten arkea tukevia
kotisiivouspalveluja, tekstiili- ja vaatehuoltopalveluja, ruoanvalmistuspalveluja, avustamis- ja asiointipalveluja tai pihan ja
puutarhanhoidon palveluja erilaisten asiakkaiden tarpeisiin
asiakaslähtöisesti, taloudellisesti ja turvallisesti. Koulutus on
monimuoto-opiskelua, ja tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksena.

KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO
Koulunkäynninohjaajan tavallisia työpaikkoja ovat päiväkodit,
koulut, aamu- ja iltapäivätoiminta sekä työ- ja toimintakeskukset. Tutkinnon suorittaneen henkilön erityisosaamista ovat erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden tukeminen ja ohjaus sekä

moniammatillinen yhteistyö asiakkaan parhaaksi. Ammattitutkintoon valmistava koulutus kestää yhden vuoden. Opiskelu
toteutetaan monimuotona ja se koostuu teoriaopinnoista, etätehtävistä ja työssäoppimisesta. Tutkinnon voi suorittaa myös
oppisopimuskoulutuksena.

PERHEPÄIVÄHOITAJAN AMMATTITUTKINTO
Koulutus antaa valmiudet toimia kunnallisena tai yksityisenä
perhepäivähoitajana sekä hoitajana ryhmäperhepäiväkodissa.
Koulutus on monimuoto-opiskelua, joka koostuu lähiopetuksesta, etätehtävistä, työssäoppimisjaksoista ja tutkintotilaisuuksista. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena.

PERUSKOULULINJA/KYMPPILUOKKA
Opiston kymppiluokka on hyvä mahdollisuus parantaa keskiarvoa ja kirkastaa tulevaisuuden suunnitelmia! Vuoden aikana
nuori saa hyvän opiskelijalähtöisen opetuksen lisäksi mahdollisuuden tutustua työelämään ja hioa sosiaalisia taitojaan.
Kymppiluokan suorittamisesta opiskelija saa vähintään 6 lisäpistettä yhteishakuun. Ne, joilta peruskoulun päättötodistus
puuttuu, voivat opiskella koko peruskoulun oppimäärän (=aikuisperuskoulu).

MAAHANMUUTTAJIEN PERUSOPETUS
Linjalla opiskellaan aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Opintojen alussa jokaiselle
opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.
Opiskeltavia aineita mm. suomen kieli, matematiikka, tieto- ja
viestintätekniikka, uskonto, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka,
kemia, biologia, maantieto, terveystieto, liikunta yms. Opintojen
ohella myös mahdollisuus tutustua työelämään työelämääntutustumisjaksoilla. Linjalle voivat hakea vähintään 17-vuotiaat,
joilla ei ole suomalaista perusopetuksen päättötodistusta.

OMIN SIIVIN KOHTI AIKUISUUTTA
Opintolinja tarjoaa kehitysvammaiselle opiskelumahdollisuuden lähellä omaa asumisympäristöä. Linjalla voi opiskella
yhden tai useamman vuoden opiskelijan yksilöllisten oppimistavoitteiden mukaisesti. Omin Siivin -linjan tavoitteita ovat
tiedollisten taitojen kehittämisen lisäksi persoonallisen kehityksen tukeminen ja itseluottamus, arkielämässä tarvittavat
valmiudet, sosiaalisuus, vuorovaikutustaidot ja yhteisöllisyys,
taide- ja ympäristökasvatus sekä hyvinvointi. Opinnoissa otetaan huomioon jokaisen opiskelijan yksilölliset tarpeet, toiveet,
vahvuudet ja tulevaisuuden suunnitelmat.

PL 26 (Kasarmintie 2), 85101 Kalajoki
Puh. 08 4639 200
toimisto@kkro.fi
www.kkro.fi
Katso myös:
@kalajoenkristillinenopisto
www.heinakallio.fi

