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KURSSISUUNNITTELIJOIDEN TERVEHDYS

JUHLAVUODEN
KUULUMISIA
Vuosi 2017 on juhlien vuosi. Vietetään ainakin itsenäisen Suomen 100-vuotisjuhlia ja reformaation 500-vuotisjuhlia – ja Opistokin täyttää 75 vuotta! Näitä juhlia nostetaan esiin kurssiemme teemoissa ja ohjelmassa pitkin vuotta.
Alkava vuosi on meille tärkeä myös siksi, että Heinäkallion toiminta siirtyy nyt kokonaisuudessaan Opiston vastuulle. Heinäkallion leirikoti Kangasalla on tullut jo monille tutuksi ja
rakkaaksi esimerkiksi lasten ja nuorten leiripaikkana ja erilaisten retriittien kautta. Leirikodin
luonnonläheinen ympäristö ja hyvä sijainti erityisesti eteläsuomalaisten näkökulmasta täydentää Opiston tarjontaa, ja toivommekin, että mahdollisimman moni Opiston ystävä löytäisi tiensä myös Heinäkalliolle.
Opistolla on jo pitkään ollut sydämenasiana tarjota koulutusta kaikille ikään ja toimintakykyyn katsomatta. Tämän vuoden alusta meillä on siihen entistä painavammat perusteet, kun
osaksi ylläpitämislupaamme on kirjattu erityistehtäväksi vaikeavammaisten koulutus. Omin
Siivin -linja on jo vuosien ajan tuonut oman värinsä Opiston arkeen, ja kalajokisten erityislasten ja -nuorten Minun jutut! -viikonloppuleirit ovat kuluneen vuoden ajan vakiinnuttaneet
paikkansa kurssikalenterissa. Haaveenamme on, että Minun jutut -viikonloppuihin saadaan
jatkossa osallistujia myös muilta paikkakunnilta.
Viime syyskuussa alkoi Opistolla – varsin lyhyellä varoitusajalla – maahanmuuttajien perusopetus. Maahanmuuttajalinjalla on tällä hetkellä 19 Afganistanista tullutta turvapaikanhakijaa. Opiskelijat ovat sulautuneet nopeasti Opiston jokapäiväiseen elämään ja osallistuvat
ahkerasti myös muuhun Opiston ja seurakunnan toimintaan.
Kevätkausi Opistolla alkaa perinteisillä miesten- ja naistenpäivillä, ja maaliskuussa kohdataan
Opiston ystävien päivillä. Vanhojen tuttujen lisäksi kevään kalenterista löytyvät mm. L10Tvalmennus, Venäjän lähetyksen päivät sekä upea Sanasta selvää -raamattukurssi ”Armolla vai
tarmolla?” Tutustu tarjontaan seuraavilla sivuilla ja tule mukaan!
Opistolla kohdataan!

Päivi Niemelä
Kurssisuunnittelija
paivi.niemela@kkro.fi
(08) 4639 212
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Sirpa Bergman
Kurssisuunnittelija
sirpa.bergman@kkro.fi
(08) 4639 221

ANNA LAHJASI
OPISTON TOIMINTAAN
Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys on saanut rahankeräysluvan
ajalle 1.1.–31.12.2017.
Kerättäviä varoja käytetään opiston vapaan sivistystyön tukemiseen.
Erityisesti tuetaan lasten ja nuorten kursseja ja leirejä. Varoja käytetään
esimerkiksi leirien askartelumateriaaleihin, musiikki- ja lähetysleirien
soitinvuokriin ja muihin ohjelmasta koituviin kuluihin sekä leirinvetäjien ja isosten matkakulujen kattamiseen, jotta leirimaksut voidaan pitää
kohtuullisena.
Opiston kurssimaksuihin on ollut vähävaraisilla mahdollisuus anoa avustusta jo usean vuoden ajan. Varoja avustuksiin on saatu tapahtumissa kerätyistä
kolehdeista. Nyt myös keräysvaroja voidaan käyttää näihin avustuksiin. Avustushakemuksen voi tulostaa Opiston verkkosivuilta tai pyytää Opiston toimistosta. Avustushakemus liitteineen on toimitettava Opiston toimistoon
viimeistään kaksi viikkoa ennen kurssin alkua.
Keräysvaroja voidaan käyttää myös lähetystyön tukemiseen sekä sosiaaliseen
avustamiseen yhteistyötoimijoiden, eli Suomen Lähetysseuran (Senegalin päiväkerhotoiminta ja nuorten naisten ammattikoulutus) sekä Operaatio Ruutin
(Intian lasten koulutus) kautta.
Kiitos, kun tuet Opiston toimintaa lahjoituksin! Käytäthän alla olevia
viitenumeroja, jotta voimme kohdistaa tuen oikein.
Tilinumerot
OP: FI89 5099 0720 0030 46
Nordea: FI02 2361 1800 1201 87
Viitenumerot
3007 Avustukset vähävaraisten kurssimaksuihin
3117 Lasten ja nuorten kurssit ja leirit
3227 Lähetystyö ja kansainvälinen diakoniatyö
Luvan saaja: Kalajoen Kristillisen Opiston Kannatusyhdistys ry
Luvan numero: Poliisihallitus RA/2016/606.
Voimassa: 1.1.2017–31.12.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kalajoen Kristillisen Opiston tiedotuslehti, kevät - kesä 2017
Taittotyö: Hesper, www.hesper.fi
Paino: Oy Arkmedia Ab, Vaasa

Kuvat: Opiston ja Heinäkallion kuva-arkistot, iStock
Painosmäärä: 5 800 kpl

Osoitelähde: Opiston ja Heinäkallion asiakasrekisteri ja Lähettäjä-lehden tilaajarekisteri
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LYHYTKURSSIT

Lyhytkurssit
kevät – kesä 2017
Muutokset kurssitiedoissa mahdollisia

SOVINTOON ELÄMÄN KANSSA
TERAPEUTTISEN SIELUNHOIDON KOULUTUS
Koulutus alkaa tammikuussa 2017
MINUN JUTUT!
ERITYISLASTEN VIIKONLOPPULEIRIT
Noin kerran kuukaudessa toteutettavat leirit järjestetään
yhteistyössä Kalajoen kaupungin vammaispalvelujen
kanssa.
HENKILÖKOHTAISEN AVUSTAJAN KOULUTUS
Koulutus antaa valmiuksia toimia vaikeavammaisen henkilökohtaisena avustajana ja muissa hoito- ja hoiva-alan
työtehtävissä, jotka eivät edellytä ammattitutkintoa. Koulutus sopii myös sosiaali- ja terveysalan ammattiopintoihin tähtäävälle. Koulutus on suunniteltu kokonaisuudeksi, mutta myös yksittäisten kurssien käyminen on
mahdollista. Kevään 2017 Opintojaksot:
 Erilaiset asiakasryhmät II: Puhetta tukeva
ja korvaava kommunikointi 9.–11.1.
 Avustamisen eettiset periaatteet
ja lainsäädäntö 6.–8.2.
 Kodinhoitotehtävät, ruoanlaitto ja
hygieniaosaaminen 20.–22.3.
 Kodinhoitotehtävät, siivous ja
vaatehuolto 18.–20.4.
 Turvallisuus sosiaali- ja terveysalan tehtävissä 22.–24.5.
YKSINLAULUN
VIIKONLOPPUKURSSIT
Opiston laulukursseilla pääpaino on henkilökohtaisessa
opetuksessa ja pianistin kanssa työskentelyssä. Viikonloppukursseilla on päivittäin henkilökohtaiset laulutunnit ja pianistin tunnit, lisäksi pitkä yhteistunti lauantaina
tai sunnuntaina. Muista myös koko viikon laulukurssi heinäkuussa! Tarkista hintatiedot verkkosivuiltamme.
 Esko Jurvelin, pianisti Eliisa Suni 27.–29.1.
 Kirsi Koivisto, pianisti Minna Niinimaa 10.–12.3.
 Esko Jurvelin, pianisti Eliisa Suni 24.–26.3.
RAAMATTU ELÄÄ -KOULUTUS
Järjestetään yhteistyössä Rauhan Sanan kanssa.
Kevään koulutuspäivät:
 14.1. JEESUKSEN NIMESSÄ
Mukana Ari ja Marja Juntunen, Jorma ja Maarit
Aspegrén, Leena ja Jari Aitta, Sirpa Bergman
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25.2. Aihe ilmoitetaan myöhemmin
1.4. Aihe ilmoitetaan myöhemmin

20.–22.1. ”ARMOA!” MIESTENPÄIVÄT
Raamattuopetusta, seuroja ja musiikkia,
sekä vapaamuotoista oleskelua ja kohtaamisia miesten kesken. Mukana mm. Heikki Hilvo, Hannu Uusmies, Pekka Simojoki
sekä Kauko&Kaipuu ja iso joukko paikallisia
miehiä. Täysihoitohinta 2 hh 130 €, 1 hh 180 €
26.–27.1. KIPINÄÄ JA VIPINÄÄ SEURAKUNTIEN
VIESTINTÄÄN
Koulutusjohtaja Mikko Matikainen ja Sana-lehden päätoimittaja Heli Karhumäki. Majoitus 30/50 € / hlö, ruokailut 40 €, kurssimaksu 30 €. Toteutetaan yhteistyössä
Kansan Raamattuseuran kanssa.
27.–29.1. L10T-VALMENNUS
L10T on alunperin Etelä-Afrikassa kehitetty evankelioivaan elämäntapaan rohkaiseva koulutus,
joka on käytössä kymmenissä maissa eri puolilla maailmaa. Tavoitteena on elämäntapa,
jossa yhdistyvät rukous ja evankelioiminen.
Kouluttajana Mikko Matikainen. Majoitus koko
ajalta 60/100 €/ hlö, ruokailut 55 €, kurssimaksu 30
€. Toteutetaan yhteistyössä Kansan Raamattuseuran
kanssa.
3.–5.2.2 ”ARMONTIELLÄ” NAISTENPÄIVÄT
Viikonloppu kaikenlaisille naisille! Ohjelmassa
mm. kelttiläinen messu, raamattuopetusta,
lähetystuokio ja musiikkia. Kanavissa aiheina Jumalan hyvyys kivun keskellä, Vihan
vaikutus myönteisyyteen ja rakkauteen,
Suomi 100v: Mitä voimme oppia lotilta,
Yksin armosta sekä israelilaista musiikkia ja tanssia. Mukana mm. Jippu, Leena
Harjunpää, Taina Taskila, Tinja Halunen
ja Eeva Pouke. Samaan aikaan Amazing
Grace -tyttöleiri 10–14-vuotiaille! Täysihoitohinta 2 hh 130 €, 1 hh 180 €, tyttöleiri 45 €.
17.–19.2. KOULUIKÄISTEN LEIRI
Yhteistyössä Kalajoen seurakunnan kanssa, lisätiedot Annika Lähteenmäki 044 7229 009, annika.lahteenmaki@
evl.fi
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18.–19.2. UUSHERÄYKSEN VASTUUNKANTAJAPÄIVÄT
Mukana mm. Reino Junttila, Eeva Pouke, Johannes Hyytinen, Jussi Peräaho, Tinja Halunen, Antti Hyytinen, Taina
Taskila, Niko Rantanen ja Kalevi Silvola.
24.–25.2. KRITO-OHJAAJAKOULUTUS
Krito-ryhmä on sielunhoidollinen vertaisryhmä ja jakamisen paikka. Ryhmän työvälineet ovat omasta itsestä
kertominen, toisten kuunteleminen, kirjoittaminen ja rukous. Kouluttajana KRS:n Krito – ja Erosta eteenpäin- työn
avustava työntekijä Aila Keskinen. Majoitus 30/50 €/hlö,
ruokailut 29 €, kurssimaksu 50 €, sis. materiaalin. Toteutetaan yhteistyössä Kansan Raamattuseuran kanssa.
25.–26.2. KUOROLEIRI
Yhteistyössä Fermaatti- ja Metafora-kuorojen kanssa, lisätiedot Soili Autio 044 5079 741, soili.autio@fermaatti.fi
17.–18.3. VENÄJÄN LÄHETYKSEN PÄIVÄT
Päivien tavoite on perehdyttää osallistujat tuntemaan Venäjää ja Inkerin
kirkkoa sekä kohtaamaan venäläisiä. Kurssi on suunnattu suomalaisille seurakuntamatkoille
osallistujille ja kaikille venäläisyydestä ja Venäjälle suuntautuvasta
lähetystyöstä kiinnostuneille. Mukana mm. Jukka ja Kristiina Paananen, Juhani Nevalainen ja Eeva Pouke.
Täysihoitohinta 2 hh 70 €, 1 hh 90 €.
18.–19.3. ”AIHETTA JUHLAAN!”
OPISTON YSTÄVIEN PÄIVÄT
Raamattuopetusta, matkalauluseurat, koko perheen
musiikkituokio, Opisto eilen ja tänään, Juhlamajatalo, afganistanilainen lähetyslounas. Lauantaina toimintapäivä
kouluikäisille, alle kouluikäisille lastenhoito.
24.–26.3. ”ARMOLLA VAI TARMOLLA?”
SANASTA SELVÄÄ -RAAMATTUKURSSI
Kurssilla käydään läpi Roomalaiskirje alusta loppuun.
Ohjelmassa myös musiikkipitoinen ilta perjantaina. Kouluttajina toimivat arkeologi, teologian tohtori Eero Junkkaala sekä Suomen Raamattuopiston aluejohtajat Lasse
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LISÄTIETOJA
:
KURSSEISTA

Pesu ja Aino Viitanen. Täysihoitohinta 2 hh 100 €, 1 hh
120 €, vain ohjelma ja ruokailut 70 €.
8.–9.4. AINO-KUORON HARJOITUSLEIRI
Aino-kuoro pitää yllä matkalauluperinnettä ja harjoittelee tavoitteenaan Rovaniemen Kesäseurat 2017. Uudet
laulajat tervetulleita, myös lapsiperheet! Lisätietoja kuoron toiminnasta antaa Ilpo Nurmenniemi 044 0422 932,
ilpo.nurmenniemi@gmail.com
22.–23.4. PERHELEIRI
Yhteistyössä Rauhan Sanan kanssa, lisätiedot Leena Aitta
040 1817 517
24.–28.4. HALUATKO KASVATUSALALLE?
VAKAVA-VALMENNUSKURSSI
Intensiivinen valmennuskurssi yliopiston kasvatusalan
pääsykokeisiin, ns. vakava-kokeeseen valmistautuvalle.
Kurssi järjestetään osana Kalajoen toisen asteen oppilaitosten projektiviikkoa, mutta mukaan mahtuu myös
muita opiskelijoita. Opetusta 6 h/päivä, opettajina Opiston kasvatusaineiden opettajat. Kurssimaksu 100 € (sis.
lounaan päivittäin), majoitus 2 hh 30 €/yö, 1 hh 50 €/yö.
5.–13.5. OPINTOMATKA ISRAELIIN
Monipuolinen matka Raamatun tärkeille paikoille. Oppaana Ruut Ben Yosef, matkanjohtajana Ilkka Puhakka,
joka vastaa myös opetuksesta. Opistolta mukana Niko
Rantanen ja Sirpa Bergman. Katso ilmoitus seuraavalla
sivuila ja matkaohjelma verkkosivuiltamme! Ilmoittautuminen helmikuun loppuun mennessä.
6.–7.5. SYÖPÄPOTILAIDEN, OMAISTEN JA
TUKIHENKILÖIDEN HENGELLISET PÄIVÄT
Tutut hengelliset päivät nyt kahden päivän mittaisena
lauantaista sunnuntaihin. Mukana mm. Riitta Lemmetyinen sekä Matti Aho, Maija Laakso ja paikalliset. Konsertoimassa Seppo Tastula. Täysihoitohinta 2 hh 90 €, 1 hh 110
€.
19.–21.6. ISOVANHEMPIEN JA LASTENLASTEN
LEIRI
Yhteistyössä Rauhan Sanan kanssa, lisätiedot Leena Aitta
040 1817 517
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Opintomatka Israeliin
5.–12.5.2017
Hinta 1 675 € (kun yli 30 lähtijää), sis. lennot Finnairilla, majoitus 2 hengen huoneissa, kuljetukset,
opastukset, sisäänpääsyt retkillä, aamiaiset ja päivälliset (lounaat ja viimeisen matkapäivän ateria
omakustanteisesti). Yhden hengen huoneesta lisämaksu 470 € / hlö. Hotellimajoitukset: 5 yötä Malon
Yehuda-hotelli, Jerusalem, 1 yö Kefar Hanokdimerämaakylä, 1 yö Kibbutz Maagan, Tiberias.
Matkalla oppaana Ruut Ben Yosef, opetus Ilkka
Puhakka. Matkanjohtajina Niko Rantanen ja Sirpa
Bergman.
Ilmoittautumiset helmikuun loppuun mennessä
Opiston toimistoon 08 4639 200, toimisto@kkro.fi.
Lisätietoja Niko Rantanen 044 4639 211 tai Sirpa
Bergman 044 4639 226.
Matkan tarkempi ohjelma nähtävissä www.kkro.fi
ja www.jetretket.fi/valmismatkat

26.–30.6. POSLIININMAALAUSKURSSI
Opettajana posliininmaalaajamestari Paula Salminen.
Kurssimaksu 180 €, majoitus 2 hh 150, 1 hh 250 €, koko
ajan ruokailut 140 €.

kivastuussa houseband sekä MGtH. Tapahtuma järjestetään yhteistyössä GR Botnian kanssa, lisätietoja www.
gospelriders.fi. Täysihoitohinta 2 hh 130 €, ohjelma ja
ruokailut muualla majoittuville tai telttailijoille 75 €.
18.–20.7. ÄITI-LAPSI-LEIRI
Reipasta kesäleirimeininkiä äideille ja lapsille, yhdessä ja
erikseen. Lapsille pihaleikkejä, kädentaitoja ja liikuntaa,
äideille gospel-lattareita sekä muuta yhteistä tekemistä
ja jakamista. Leirinvetäjinä Piritta Pitkämäki Ihatsu ja Johanna Karjaluoto-Pisilä, mukana myös gospel-lattarien
äiti Asta Lehtimäki. Täysihoihoitohinta aikuisilta 135 €,
8–12 v 95 €, 5–7 v 70 €, alle 5 v 40 €.
24.–30.7. KALAJOEN XXV LAULUKURSSI
Henkilökohtaista laulunopetusta ja työskentelyä pianistin kanssa, lisänä äänenhuoltoharjoitukset, ryhmätunnit
sekä konsertit. Opettajina Esko Jurvelin, Riikka Strandman ja Kirsi Koivisto sekä pianistit Eliisa Suni, Maria AlaHannula ja Minna Niinimaa. Tiedot kurssille hakemisesta
ja hinnoista vahvistuvat maaliskuun aikana, seuraa verkkosivujamme!
31.7.–4.8. SOTAVETERAANIEN JA LOTTIEN
VIRKISTYSVIIKKO
Toteutetaan yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sotaveteraanipiirin ja Lotta Svärd Säätiön kanssa.
10.–11.8. STARTTIPÄIVÄT SEURAKUNTIEN
VARHAISKASVATUKSESSA TYÖSKENTELEVILLE
Ideoita ja vinkkejä alkavaan työkauteen sekä jakamista
kollegoiden kanssa. Kouluttajina Opiston varhaiskasvatuksen opettajat sekä vierailevat kouluttajat. Ohjelma
valmistuu kevään aikana.

26.6.–1.7. KEHITYSVAMMAISTEN RIPPILEIRI
Yhteistyössä Kalajoen rovastikunnan kanssa
3.–7.7. ELÄKELÄISTEN LEIRI
Yhteistä tekemistä ja jakamista eläkeikäisille: asiantuntijaluentoja, hartauksia ja muuta hengellistä ohjelmaa,
liikuntatuokioita ja kädentaitoja, retki lähialueelle, musiikkia.. Leirinvetäjänä Raija Kankaala, mukana leiripappi
Olavi Palovaara, kanttori Veli Ainali sekä ryhmänohjaajat.
Täysihoitohinta 2 hh 220 €, 1 hh 300 €
10.–14.7. 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 €.
14.–16.7. GOSPEL RIDERS MOJ 2017
Kristittyjen motoristien kesän päätapahtuman ohjelmassa moottoripyöräilyn
lisäksi Sanaa ja musiikkia aamusta
iltaan! Perjantai-iltana myös 7xSFoperaation päätösjuhla. Musiik-
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KURSSIT JA TAPAHTUMAT
HEINÄKALLION LEIRIKODISSA
KANGASALLA
Lisätietoja Heinäkalliosta: www.heinakallio.fi
27.–29.1. OHJAAJIEN RETRIITTI
Pirkko Ala-Männistö ja Päivi Lapinoja
17.–19.3. HILJAISUUDEN RETRIITTI
Anneli Hukari ja Ulla Junttila
7.–9.4. KEVÄINEN VAPAUSLEIRI NAISILLE
Raamattua, liikuntaa, puhetta, rukousta, hyvää yhdessäoloa naisten kesken. Mukana Virpi Nyman, Asta Lehtimäki ja Sirpa Bergman. Ohjelma valmisteilla.
19.–21.4. TALKOOT
Pihan kunnostusta, kevätsiivousta, ikkunoiden pesua ym.

21.–23.4. MIESTENLEIRI
Ohjelma valmisteilla.
24.–28.5. HENKILÖKOHTAISESTI OHJATTU
RETRIITTI
Anneli Hukari ja Krista Pitkänen
23.–25.6. PERHEIDEN JUHANNUSLEIRI
Ohjelma valmisteilla.

TOIMINTAA LAPSILLE
JA NUORILLE

ja Anna sekä Anu Pihlaja. Täysihoitohinta 50 €.
18.3. KOULUIKÄISTEN TOIMINTAPÄIVÄ
OPISTOLLA
Opiston ystävien päivien yhteydessä omaa ohjelmaa
7–14-vuotiaille. Toimintapäivä pitää sisällään monipuolista puuhailua: rastirataa, raamiksia ja kädentaitoja. Toimintapäivän hinta 15 € sis. ohjelman ja ruokailut.
28.4.–1.5. NUORTEN WAPPU JA ISOSKOULUTUS
HEINÄKALLIOLLA
Leirille ovat tervetulleita Opiston ja Uusheräyksen isoskoulutukseen valittujen lisäksi muutkin rippikoulun
käyneet nuoret. Ohjelmassa vuoden parhaat Wappumeiningit, raamiksia ja roppakaupalla leikkejä ja pelejä.
Mukana Tinja ja Anna sekä Pekka Siitonen. Ohjelmasta
lisätietoja kevään mittaan!

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. Vuoden 2017 ensimmäinen harjoitusviikonloppu pidetään
Opistolla 27.–29.1. Jos musisointi mahtavassa porukassa
kiinnostaa, ota yhteys Tinja Haluseen 045 2722 417, tinja.
halunen@uusherays.fi

KOULUIKÄISTEN MUSIIKKI- JA LÄHETYSLEIRIT
OPISTOLLA
 6.–9.6. 7–11-vuotiaille, koulunsa aloittaneille
 12.–16.6. 11-vuotiaille ja sitä vanhemmille
rippikouluikään asti
Leireillä 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
85 €, isojen leirillä 110 €. Sisaralennukset.

3.–5.2. ”AMAZING GRACE” -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 €.

HEINÄKALLION LASTENLEIRIT
5.–8.7. 7–11-vuotiaat
 11.–14.7. 11–14-vuotiaat
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.

24.–26.2. NTT ELI NUORTEN TALVINEN
TAPAAMINEN OPISTOLLA
Perinteeksi muodostunut NTT kokoaa rippikoulun käyneet nuoret ja nuoret aikuiset laskiaispuuhiin Opistolle.
Ohjelmassa on ainakin raamattuopetusta, iltaohjelmaa
sekä näytelmän ja impron kyytiin heittäytymistä. Ja tietenkin musiikkia, tutustelua ja jutustelua. Mukana Tinja

18.–20.8. NUORTEN KESÄNPÄÄTÖSLEIRI
HEINÄKALLIOLLA
Nuorten ja nuorten aikuisten kesänpäätösleiri kutsuu
viettämään viimeiset lämpimät päivät Heinäkalliolle
huippuseurassa ja hauskassa meiningissä. Lisätietoja
ohjelmasta myöhemmin!

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

LYHYTKURSSIT

Kaikki ovat lämpimästi tervetulleita. Talkoolaisille vapaa
ylläpito.
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Opintolinjat
Katso lisätiedot
opintolinjoista,
niiden sisällöistä
ja hakemisesta
www.kkro.fi
LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO
Nuorten koulutus Kalajoella
Monimuotokoulutus Kalajoella ja Oulussa
Lastenohjaaja toimii erilaisissa kasvatus- ja ohjaustehtävissä lasten ja perheiden parissa. Keskeisiä työympäristöjä ovat seurakunnan lapsi- ja perhetyö sekä kunnallinen
päivähoito. Nuorisoasteen koulutus on mukana yhteishaussa, ja tutkinto antaa yleisen hakukelpoisuuden
ylemmille asteille. Aikuset voivat suorittaa koulutuksen
monimuoto-opintoina tai oppisopimuksena joustavasti
esim. työn ohessa.
KOULUNKÄYNNIN JA AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAUKSEN AMMATTITUTKINTO
Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen
ammattitutkinnon suorittanut toimii erilaisissa kasvatus-,
opetus- ja sosiaalialan työpaikoissa tukien, ohjaten ja
avustaen lapsia, nuoria tai aikuisia. 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 yksityi-

senä 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

