
1 
 

 

Jämsän kristillinen opisto ry     

                   

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2017  
 

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu 
Jämsän kristillinen opisto ry:n tarkoituksena on kansansivistyksen edistäminen kristillis-
siveellisessä hengessä. Uskontokasvatus ja eettinen opetus tapahtuvat Raamatun ja 
evankelisluterilaisen kirkon tunnustuksen pohjalta. Tarkoitustaan varten yhdistys omistaa ja 
ylläpitää Jämsän Kristillinen Kansanopisto -nimistä kansanopistoa Jämsän kaupungissa. 
 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia ja muita vastaavia tilaisuuksia, 
hankkia ja omistaa kiinteistöjä, kerätä varoja myyjäisin ja arpajaisin, vastaanottaa lahjoituksia ja 
testamentteja sekä julkaista paino- ja muita julkaisutuotteita. 

  
Yhdistys toimii taustayhteisönsä Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys r.y:n sääntöjen 
tarkoitusperien mukaisesti. 
 

Päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää sen kokous, paitsi asioissa, joissa se sääntöjen mukaan on 
siirretty johtokunnalle. Johtokunnan kokouksien valmisteluista vastaa rehtori. Rehtorin apuna 
valmistelutehtävissä on hallinnon johtoryhmä, johon kuuluvat rehtori puheenjohtajana, 
johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä pedagoginen rehtori. Operatiivista 
toimintaa johtaa rehtori yhdessä taloushallintopäällikön sekä lähiesimiehinä toimivien 
pedagogisen rehtorin, koulutus- ja tietohallintopäällikön, taloussihteerin ja ravitsemustyön 
esimiehen kanssa siten kuin voimassaolevassa johtosäännössä asiasta säädetään. 
 

Toiminta-ajatus 
Jämsän kristillinen opisto ry:n omistaman ja ylläpitämän Jämsän Kr. Kansanopiston toiminta 
vuonna 2017 rakentuu sen toiminta-ajatukseen, koulutustehtävään ja strategiaan. Toiminta-
ajatuksen mukaan Jämsän Kr. Kansanopisto on vapaan sivistystyön yleissivistävää koulutusta 
antava sisäoppilaitos. Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen 
periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa 
koulutusta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää ihmisten 
monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän 
kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaassa sivistystyössä 
korostuvat omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus.  
 

Koulutustehtävänsä mukaan Jämsän Kristillisen Kansanopiston koulutus perustuu 
vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen kristillisiin arvoihin. Opiston koulutuksessa painottuvat 
arvokasvatus, omaehtoinen oppiminen, vastuullisuus, yhteisöllisyys ja osallisuus. 
Uskontokasvatus ja -opetus pohjaavat Raamattuun ja evankelis-luterilaisen kirkon 
tunnustukseen. Koulutuksen painoalueita ovat yleissivistävät ja yhteiskunnalliset aineet. Opisto 
järjestää lisäksi taustayhteisönsä tarpeisiin perustuvaa koulutusta. Opisto järjestää evankelis-
luterilaisen kirkon rippikouluja Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulilta saadun luvan 
mukaisesti. Opistolla on myös perusopetuslupa, joka mahdollistaa peruskoulun arvosanojen 
korottamisen. Verkostoituneena oppilaitoksena opisto järjestää myös musiikin perusopetusta, 
lukiokoulutusta ja avoimen yliopiston koulutusta. Osana varainhankintaansa opisto järjestää 
myös maksullista koulutus- ja muuta palvelutoimintaa. 
 

 
Opisto toimii yhteistyöverkostossa Reisjärven kristillisen opiston ja Ranuan kristillisen 
kansanopiston kanssa sekä Keski-Suomen kansanopistojen yhteistoimintarenkaassa yhdessä 
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Jyväskylän kristillisen opiston, Keski-Suomen opiston, Alkio-opiston, Karstulan evankelisen 
opiston ja Iso Kirja -opiston kanssa. Opistolla on yhteistoimintasopimus myös Jämsän toisen 
asteen oppilaitosten kanssa sekä yhteistoimintasopimus Jämsän kaupungin kanssa Jämsän 
lukioon perustettavasta klassisen musiikin lukiolinjasta. Sopimuksen mukaan lukiolinjan toinen 
opiskeluvuosi opiskellaan Kristillisellä Kansanopistolla, missä suoritetaan musiikkiopintojen 
ohessa myös lukio-opintoja. 
 

Jämsän Kristillisen Kansanopiston, Ranuan kristillisen kansanopiston ja Reisjärven 
kristillisen opiston yhteinen visio vuodelle 2020 
Vuonna 2020 olemme vetovoimaisia ja monipuolista osaamista tarjoavia, taustayhteisömme 
kristillisiä arvoja kunnioittavia koulutus- ja palvelukeskuksia. 
 
Opistojen yhteiset tavoitteet strategiakaudella 2016-2020 
1. Opiskelijan, nuoren ja aikuisen halu ja kyky oppia uutta vahvistuu ja hänen taitonsa toimia 

yhteisönsä ja sen tulevaisuuden hyväksi lisääntyy. 
2. Kehitämme pedagogiikkaa ja oppimisympäristöä kokonaisvaltaisesti. 
3. Henkilöstömme on hyvinvoivaa, ammattitaitoista, motivoitunutta ja itseään kehittävää. 
4. Opistojemme toiminnan taloudellisuutta ja tasapainoisuutta kehitetään yhteistyössä. 
5. Toimimme hyvämaineisena opistona, joka tarjoaa koulutusta kolmen eri opiston kautta. 
 

Jämsän Kristillisen Kansanopiston tavoitteet strategiakaudella 2016-2020 
1. Vuonna 2020 Jämsän Kristillinen Kansanopisto on elinvoimainen, toimintaympäristönsä 
muutoksiin joustavasti sopeutuva, tulevaisuuteen positiivisesti suuntautunut, kansainvälinen ja 
kolmikielinen (suomi, ruotsi, englanti) vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on verkostoitunut 
laajasti palvellen niin taustayhteisöä kuin ympäröivää yhteiskuntaa ja jolla on sivutoimipiste 
pääkaupunkiseudulla ja toimintaa myös Ruotsissa. 
2. Opiston henkilöstö on ammattitaitoista, osaavaa, pätevää ja hyvinvoivaa, työnjako ja 
toimintaprosessit ovat selkeitä ja asiakkaita on riittävästi sekä valtionosuuden alaisessa 
toiminnassa että maksupalvelutoiminnassa.  
3. Opiston asiakkaat ovat tyytyväisiä palvelun laatuun ja opiston ilmapiiriin sekä ajanmukaisiin 
toimintaympäristöihin, tiloihin ja laitteisiin.  
4. Opiston perusoppijaksoa ja lyhytkurssitoimintaa kehitetään jatkuvasti niin, että opisto pystyy 
tarjoamaan laadukkaan, joustavan, valinnaisuutta sisältävän ja yksilöllisen oppimispolun niin 
peruskoulunsa päättäneille kuin täysi-ikäisillekin.  
5. Opisto on myös turvallinen ja eteenpäin ohjaava oppilaitos, jossa erityistä huomiota 
kiinnitetään syrjäytymisuhan alla oleviin ja erityisoppijoihin erityisen tuen ja oppilashuollon 
keinoin. 
 
Painopistealueet vuosina 2016-2020 

1. Musiikki 
2. Kansainvälisyys ja kielet 
3. Käden taidot 
4. Vammaisuus ja erityisopetus 
5.  Teologiset opinnot 
6. Yrittäjyys 

 

Opiston strategiset tavoitteet vuonna 2017 
Henkilöstö 

1. Opisto tarjoaa väliportaan esimiehille mahdollisuuden JET/LET-tutkinnon suorittamiseen 
oppisopimuskoulutuksena vuosien 2016-2018 aikana. 
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2. Vuosina 2016-2020 opiston rekrytoinneissa kiinnitetään erityistä huomiota 
ammatilliseen osaamiseen, koulutukselliseen sopivuuteen opistotyössä yleensä ja 
muodolliseen kelpoisuuteen tehtävään. 

3. Henkilöstölle on laadittu osaamisen kehittämisen suunnitelma keväällä 2016 soveltuvin 
osin yhteisin kehittämislinjauksin Ranuan ja Reisjärven kristillisten kansanopistojen 
kanssa. Suunnitelma päivitetään keväällä 2017.  

4. Opisto panostaa henkilöstön kouluttautumiseen oppilashuollon ja erityisen tuen 
tehtävissä vuosina 2016-2020. Vuosittain tarjotaan yhdelle työntekijälle mahdollisuus 
pidempijaksoiseen koulutukseen ko. tehtäväalueilla. 

 
Organisaatio ja talous 

1. Opiston talouden tasapainosta huolehditaan taloussuunnittelun ja talousseurannan avulla 
vuosina 2016-2020. Vuonna 2017 toteutuva valtionosuuden leikkaus näkyy 
sopeuttamistoimenpiteinä, mm. opettajien määrän vähenemisenä. 

2. Vapaan sivistystyön perusoppijakson opiskelijamäärä ja lukuvuoden pituus on sopeutettu 
vastaamaan opiston saamaa opiskelijaviikkokiintiötä lukuvuodesta 2016-2017 alkaen. 

 
Asiakas ja prosessit 

1. Opiston vapaan sivistystyön toiminnasta 25-40 % on lyhytkurssitoimintaa. 
2. Opiston perusoppijaksolle otetaan vuosittain 6-9 pohjoisamerikkalaista ja 6-20 

ruotsalaista opiskelijaa sekä muita kansallisuuksia mahdollisuuden mukaan. 
3. Tavoitteena on strategiakautena järjestää vuosittain opintomatka Ruotsiin, jonka aikana 

pidetään rekrytointitilaisuudet Ruotsissa. Lisäksi pyritään järjestämään vuosittain 
valmennuskurssi Ruotsissa opistoon tuleville opiskelijoille. 

4. Selvitetään ”ikäihmisten yliopiston” toteuttamista lyhytkurssitoimintana vuonna 2017. 
5. Selvitetään taustayhteisön koulutustarpeet lyhytkurssitoiminnan kehittämiseksi. 

Strategiakaudella painopistealueena ovat yrittäjät ja heidän perheensä. 
6. Laajennetaan lyhytkurssitoiminnan asiakaspohjaa kattamaan niitä, jotka eivät vielä 

osallistu vapaan sivistystyön opintoihin. 
7. Vuonna 2017 selvitetään mahdollisuutta suomalais-amerikkalaisen aikuisten kielikurssin 

järjestämiseen siten, että osa kurssia toteutetaan Jämsässä ja osa Pohjois-Amerikassa. 
 
 
Opiston toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet vuonna 2017 
 
HENKILÖSTÖ  
 
Henkilöstöstä huolehditaan  
Opistolla on 25 vakituista työntekijää sekä tarvittava joukko määräaikaisia opettajia ja muita 
työntekijöitä, tuntiopettajia, sijaisia ja kausityöntekijöitä. Opetussuunnitelman liitteenä on 
opettajien työaikasuunnitelma. Sekä perusoppijaksolla että lyhytkurssitoiminnassa voidaan 
käyttää myös vapaaehtoisia opettajia ja muuta vapaaehtoista henkilökuntaa. 

Työehdoissa noudatetaan palkallisen työvoiman osalta sivistystyönantajia koskevaa 
työehtosopimusta. Jämsän kristillinen opisto ry kuuluu työnantajana Sivistystyönantajat ry:hyn. 
Opiston lakisääteistä työterveydenhuoltoa toteuttaa Dextra.  

Työnantajana opisto huolehtii henkilökuntansa jaksamisesta. Tärkeänä pidetään johtamista, joka 
on avointa ihmissuhteissa, tiedonkulussa ja yhteistyössä. Opisto tarjoaa väliportaan esimiehille 
mahdollisuuden JET/LET-tutkinnon suorittamiseen oppisopimuskoulutuksena vuosien 2016-
2018 aikana. Lähiesimies käy henkilöstön kanssa kehityskeskustelut kaksi kertaa vuodessa. 
Jokaiselle työntekijälle laaditaan osaamisen kehittämissuunnitelma. Henkilöstön osaamisen 
kehittämisen suunnitelma nousee opiston kasvatus- ja opetustyön painopisteistä ja opiston 
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strategiasta käsin. Opisto panostaa henkilöstön kouluttautumiseen oppilashuollon ja erityisen 
tuen tehtävissä vuosina 2016-2020. Vuosittain tarjotaan yhdelle työntekijälle mahdollisuus 
pidempijaksoiseen koulutukseen ko. tehtäväalueilla. Opetushenkilöstöä kannustetaan 
erityispedagogiikan lisäopintoihin avoimessa yliopistossa. Henkilöstöllä on mahdollisuus 
osallistua yksilö- ja ryhmätyönohjaukseen ja koko henkilöstölle järjestetään 
työyhteisövalmennusta. Työhyvinvointia kartoitetaan kaksi kertaa vuodessa järjestettävällä 
kyselyllä. Opisto edistää henkilöstönsä oman kunnon ylläpitämistä ja jaksamista liikuntasetelien, 
kuntopäiväkirjan ja yhteisten työhyvinvointipäivien avulla.   
 
Turvallisuus ja terveys  

  Opistolla on turvallisuus- ja pelastussuunnitelma, joka sisältää myös kriisitoimintamallin. 
Opistossa toimii johtosäännön mukainen työsuojelu- ja turvallisuustoimikunta. Rehtori nimeää 
turvallisuusvastuuseen opiston palkatun työntekijän aina silloin, kun opistolla on 
koulutustoimintaa tai muuta asiakastoimintaa. Opiston laatujärjestelmään laaditaan vuoden 
2017 keväällä jatkuvuus- ja riskienhallintasuunnitelma. Opistolla on henkilöstön kanssa laadittu 
tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Opiskelijoiden terveydestä vastaavat 
koululääkäri ja terveydenhoitaja. Terveydenhoitaja teettää opiskelijoilla terveyskyselyn.  
 
PERUSOPPIJAKSO   
Perusoppijakson opetus ja opiskelu painottuvat aineopintoihin, vapaasti valittaviin opintoihin, 
perusoppijakson yhteisiin opintoihin ja vapaa-ajan toimintaan. Perusoppijakson 
opetussuunnitelmaa kehitetään ottaen huomioon myös uusi valtakunnallinen POPS ja LOPS. 
Perusoppijakson opetus keväällä 2017 toteutetaan Opistovuosi -linjalla ja Erityisoppijan 
opistovuosi -linjalla sekä syksyllä 2017 Opistovuosi -linjalla, Erityisoppijan opistovuosi -linjalla 
ja Teologisten opintojen linjalla. 
 

Perusoppijakson kevät- ja syyslukukausien yhteenlaskettu kesto on vuonna 2017 146 työpäivää 
(vuonna 2016:149). Perusoppijaksolle valitaan johtokunnan hyväksymien valintakriteerien 
mukaisesti lukuvuodelle 2017-2018 140 opiskelijaa, joista Erityisoppijan opistovuosi –linjalle 
otetaan 6-8 opiskelijaa, Opistovuosi -linjalle  116-124 opiskelijaa ja Teologisten opintojen linjalle 
10-16 opiskelijaa. Opiston ulkomaalaisten opiskelijoiden osuus on n. 15 opiskelijaa ja he ovat 
lähinnä Pohjois-Amerikasta (lv. 2016-2017: 6) ja Ruotsista (lv. 2016-2017: 15). Kaikki 
perusoppijakson opiskelijat asuvat opiston asuntolassa lukuun ottamatta Teologisten opintojen 
linjan opiskelijoita, jotka majoitetaan opiston vuokraamiin vuokra-asuntoihin Jämsän keskustan 
tuntumaan. Erityisoppijan opistovuosi -linjalle otetaan erillisen valintamenettelyn kautta 
johtokunnan hyväksymät kriteerit täyttäviä eri-ikäisiä opiskelijoita, jotka voivat olla vaikeasti 
vammaisia. Perusoppijakson opiskelijaviikkomäärätavoite on yhteensä 3950 opiskelijaviikkoa 
(v. 2016 toteuma: 4315). Tällä tavoin vapaan sivistystyön perusoppijakson opiskelijamäärä ja 
lukuvuoden pituus on pyritty sopeutetaan vastaamaan opiston saamaa opiskelijaviikkokiintiötä 
lukuvuodesta 2016-2017 alkaen. Opistovuosi -linjan hakuaika on alle 18-vuotiaiden osalta 21.2.- 
21.4.2017 ja 18 vuotta täyttäneiden osalta 21.2.-31.7.2017. Erityisoppijan opistovuosi -linjan 
hakuaika on 21.2.-24.3.2017. Teologisten opintojen linjan hakuaika on 21.2.-31.7.2017. 
 

Perusoppijaksolla on erillinen johtokunnan hyväksymä opetussuunnitelma, jota kehitetään 
opiston strategisista linjauksista ja opiston opetuksen painopisteistä käsin. Perusoppijakson 
opintolinjojen tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan opetussuunnitelmaa valmisteltaessa. Keväällä 
2017 opiston kielenopettajat laativat suunnitelman siitä, millä konkreettisilla tavoilla 
kolmikielisyyttä vahvistetaan opiston toiminnassa. Perusoppijakson opetus järjestetään 
pääsääntöisesti lähiopetuksena opistolla lukuun ottamatta opetussuunnitelman mukaisia 
opintoretkiä. Osana opetusta Englannin ja Suomea vieraana kielenä -pitkävalintaryhmien 
opintomatka järjestetään Ruotsiin keväällä 2017. Kaikki perusoppijakson opiskelijat tekevät 
opintomatkan Venäjälle Pietariin keväällä 2017. Matkan menojen peittämiseksi järjestetään 



5 
 

 

arpajaiset, joihin on saatu viranomaislupa. Opiston perusoppijakson opiskelijat julkaisevat 
vuosikirjan, jonka painatuskulut katetaan mainoksin, sekä vuosikurssilevyn. 
 
Syrjäytymistä ehkäisevä työ 
 
Lukuvuodelle 2017-2018 anotaan Opetushallitukselta valtionavustuksena opintoseteleitä 
maahanmuuttajille sekä peruskoulun päättäneille nuorille, jotka ovat kokeneet 
oppimisvaikeuksia, ovat päättäneet peruskoulun tai joilla on alhainen pohjakoulutus (105.000 
€). Opintosetelien avulla nuoret saavat sisäoppilaitosmuotoista koulutusta, joka vahvistaa 
heidän itsetuntoaan, sosiaalisia taitoja ja oppimisvalmiuksia. Osa opintoseteliavustuksesta 
(enintään 15 %) käytetään opinto-ohjaajan palkkaukseen.  
 
Opistolla toimii moniammatillinen opiskelijahuoltoryhmä. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus 
keskustella asioistaan koulupsykologin kanssa. Opiskelijahuollosta vastaa 
opiskelijahuoltoryhmä, johon kuuluvat pedagoginen rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, 
kuraattori, nuoriso-ohjaaja ja yövalvoja. Opiston opiskelijahuoltoryhmän jäsenet pitivät 
tarvittaessa yhteyttä etsivään nuorisotyöhön ja lastensuojeluun. Tarvittaessa opiskelijan tueksi 
kootaan ammatillinen asiantuntijaryhmä. Opiston keväällä 2016 laatima 
oppilashuoltosuunnitelma ottaa erityisesti huomioon syrjäytymisuhan alla olevat ja 
erityisoppijat. 
 
Opistolla on säännöllisesti yhteisöllistä opiskeluhuoltotyötä, joka sisältää mm. talon tunnit, 
ryhmänohjauksen, keskustelutunnit, opiskelijoiden keskustelutunnit ja muita toiminnallisia 
iltoja. Opiston oppilaskunta muodostaa pienoisyhteiskunnan, johon jokainen osallistuu ja jossa 
opetellaan vaikuttamista, vastuunottamista ja yhteistoiminnan tuloksellisuutta. Tavoitteena on 
saada valmiuksia yhteiskunnallista toimintaa varten. Kevään 2017 aikana selvitetään 
mahdollisuutta, että opiskelijakunta rekisteröityisi omaksi yhdistykseksi. Opistoneuvosto vastaa 
oppilaskunnan toiminnasta. Sen alaisuudessa toimivat lautakunnat kokoontuvat joka toinen 
viikko. Tukioppilaslautakunnan jäsenten tehtävänä on toimia yksittäisten opiskelijoiden tukena 
ja ohjata opiskelijayhteisön toimintaa oikeaan suuntaan. Erityistä huomiota kiinnitetään 
erityislinjan ja muiden linjojen opiskelijoiden yhteiseen toimintaan sekä vapaa-ajalla että 
oppituntien puitteissa. Nuoriso-ohjaaja vastaa opiston iltatoiminnasta. Opiston yövalvoja 
päivystää öisin silloin kun nuoret ovat paikalla. Opinto-ohjaaja huolehtii opiston opiskelijoiden 
ammatinvalinnanohjauksesta. Erityislinjalla on erityisopettajan lisäksi oma oppimisen ohjaaja ja 
asuntolanvalvoja. 
 
Arviointi oppimisen ja opettamisen kehittämiskeinona   
 
Opetussuunnitelmaan pohjautuen opettajat suorittavat heille kuuluvan arvioinnin, kuten 
jaksoarvioinnin ja päättöarvioinnin. Perusoppijakson ja kurssien opiskelijat suorittavat oman 
itsearviointinsa. Suomen Kansanopistoyhdistys on toteuttanut keväästä 2016 lähtien 
nettipohjaisen valtakunnallisen opiskelijoiden itsearviointi-, palaute- ja vaikuttavuuskyselyn. 
 
 

PERUSOPPIJAKSON KUSTANNUSPAIKAN BUDJETTI 
 

    Perusoppijakso,  opetus (100) RAAMI 2017 €/vko M % TP 2016 €/vko 

    Opiskelija ym. maksut 329 150 54 107 % 307 058 46 

    Kulut           

    Henkilöstökulut -712 110 -117 94 % -757 872 -114 

    Muut kulut -124 500 -20 106 % -117 300 -18 

    Kulut yhteensä -836 610 -137 96 % -875 172 -131 
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    Valtionosuus 346 765 57 92 % 378 529 57 

    Perusoppijakso  yhteensä -160 695 -26 85 % -189 584 -28 

 
LYHYTKURSSIT  
 
Opisto järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti myös vapaan sivistystyön 
lyhytkursseja, jotka palvelevat taustayhteisöön kuuluvien mutta myös kaikkien ympärillä elävien 
ihmisten opinnollisia tavoitteita. Näin vastataan myös taustayhteisön järjestötoiminnan 
koulutustarpeeseen. Vuoden 2017 aikana on suunniteltu pidettäväksi noin n. 95 lyhytkurssia 
(vuonna 2016: 105), joiden kävijämäärätavoite on 3250 henkilöä (v. 2016: 3393), mikä 
merkitsee opiskelijaviikkomääränä 2250 viikkoa (v. 2016: 2358 opiskelijaviikkoa). Näin 
toteutuu se, että opiston vapaan sivistystyön toiminnasta 25-40 % on lyhytkurssitoimintaa. 
 
Johtokunta hyväksyy lukukaudeksi kerrallaan lyhytkurssisuunnitelman. Lyhytkurssitoiminnassa 
järjestetään 2-11 päivää kestäviä vapaan sivistystyön lyhytkursseja, joista osaan sisältyy 
lähiopiskelujakson lisäksi opiskelujaksoja Jämsän kunnan ulkopuolella. Tällaisena toteutetaan 
mm. urkurakennuskurssit, joista osa toteutetaan urkujen rakennuspaikkakunnilla, viron kielen 
kurssi, josta osa järjestetään Virossa, ja englannin kielen kurssi, joka järjestetään Pohjois-
Amerikassa. Lyhytkurssien keskeisenä tavoitteena on tarjota mahdollisimman kattava ja 
laadullinen kurssitarjonta niin yksittäisen opiskelijan kuin taustayhteisön kannalta. Kurssien 
painopistealueina ovat raamattutieto, kielet, kasvatus, elämänhallinta, terveys, musiikki, liikunta 
ja luova toiminta. Lyhytkurssitoiminnan osalta seurataan aktiivisesti uusien koulutustehtävien 
avautumista lainsäädännöllisten muutosten myötä. Ammattisivistyskursseihin panostetaan. 
Vuonna 2017 selvitetään ”ikäihmisten yliopiston” toteuttamista lyhytkurssitoimintana. Samoin 
selvitetään taustayhteisön koulutustarpeet lyhytkurssitoiminnan kehittämiseksi. 
Strategiakaudella painopistealueena ovat yrittäjät ja heidän perheensä. Pyritään laajentamaan 
lyhytkurssitoiminnan asiakaspohjaa kattamaan myös niitä, jotka eivät vielä osallistu vapaan 
sivistystyön opintoihin. 
 
Opisto järjestää lyhytkurssitoimintana Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston teologian 
opintoja (yleisen teologian perusopinnot, yleisen teologian aineopinnot, Raamatun heprean 
peruskurssi, Raamatun heprean jatkokurssi) osana vapaan sivistystyön lyhytkurssitoimintaa. 
Opinnot toteutetaan tutor- tai lähiopetuksena. 
 
Kirkkotekstiilikurssit 
 
Vuoden 2017 aikana opistolla järjestetään kirkkotekstiilikurssien sarja, jonka tavoitteena on 
valmistaa opistolle jumalanpalveluskäyttöön 5 liturgista värisarjaa huovasta. Kuvioinnin 
tekniikkana on kirjonta. Huopa liittyy vahvasti jämsäläiseen käsityöperinteeseen. 
Kirkkotekstiilikurssien ympärille on tavoitteena luoda paikallinen projekti, johon kutsutaan 
mukaan paikalliset huopatehtaat, valtakunnallinen huopataiteilijoiden yhdistys, Jämsän 
kaupungin kulttuuritoimi ja Jämsän seurakunta. Projektille on tarkoitus ainoa apurahaa mm. 
Suomen Kulttuurirahaston Keski-Suomen rahastosta. Kirkkotekstiilien materiaalikuluihin on 
varattu yhteensä 1.000 euroa, josta puolet sisältyy perusoppijakson kuluihin ja puolet 
lyhytkurssitoiminnan kuluihin. Valmistuttuaan kirkkotekstiilit palvelevat tasapuolisesti sekä 
perusoppijaksoa että lyhytkurssitoimintaa. 
 
Joululevykurssit 
 
Vuoden 2017 aikana järjestetään lyhytkurssitoimintana kuorokursseja, joiden opinnollisena 
tavoitteena on valmistaa vuonna 2018 joulu-cd. Opiston henkilökunta suunnittelee ja toteuttaa 
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äänitteen. Kuorona toimii entisistä opiskelijoista koottu ryhmä lyhytkurssilaisia. Äänite 
valmistuu syksyn 2018 aikana ja sen valmistuttua järjestetään konsertti jossakin lähialueen 
kirkossa. Perusoppijakson Yrittäjyys -pitkä valinta vastaa opettajien johdolla äänitteen 
markkinoinnista ja myynnistä. Joululevyn tuotto tulee kokonaan opiston hyväksi ja se käytetään 
paikkamaan opiston varsinaisen toiminnan alijäämää. Tuotosta puolet ohjataan 
musiikkipainotteisen opistomme musiikinopetuksen välineiden, soitinten yms. kunnostamiseen 
ja uusimiseen. Perusoppijakson opiskelijoiden myymien levyjen tuotosta osa käytetään 
opintomatkan kuluihin.  

 
LYHYTKURSSIEN KUSTANNUSPAIKAN BUDJETTI 

 

    Lyhytkurssit, opetus (101) RAAMI 2017 €/vko M % TP 2016 €/vko 

            

    Opiskelija ym. maksut 129 400 21 100 % 129 484 19 

            

    Kulut           

    Henkilöstökulut -182 440 -30 96 % -189 517 -28 

    Muut kulut -24 500 -4 113 % -21 628 -3 

    Kulut yhteensä -206 940 -34 98 % -211 145 -32 

    Valtionosuus 197 525 32 95 % 207 029 31 

    Lyhytkurssit  yhteensä 119 985 20 96 % 125 368 19 

 
 
TALOUS  
 
Talous hoidetaan terveen talouden periaattein   
Yhdistyksen taloutta hoidetaan terveen talouden periaatteiden mukaisesti. Opiston talouden 
tasapainosta huolehditaan taloussuunnittelun ja talousseurannan avulla.  
 

Varsinaisen toiminnan tuotoilla pyritään kattamaan poistot. Varainhankinnalla katetaan 
investoinnit, maksetaan korot ja lainojen lyhennykset. Lyhytkurssitoiminnan maksuilla katetaan 
kaikki lyhytkurssitoiminnan menot. Tulorahoituksella katettavien vuotuisten investointien tulee 
olla suuremmat kuin poistot. Varsinaisen toiminnan ylijäämän ja varainhankinnan nettotuloksen 
tulee riittää lainojen lyhennyksiin, korkokuluihin ja investointeihin. 
 

Yhdistyksen jäsenhankintaa edistetään ja jäsenmaksujen perintää tehostetaan. 
Poliisihallitukselta on saatu rahankeräyslupa ajalle 8.5.2015-7.5.2017 ja anotaan ajalle 8.5.2017-
31.12.2018. Vuoden 2017 aikana selvitetään mahdollisuutta laajentaa maksupalvelutoimintaa 
kattamaan avustetut perhelomat. 
 

Yhdistyksen omistaman Jämsän Kr. Kansanopiston varsinaisentoiminnan käyttömenot vuoden 
2017 talousarviossa ovat 2.310.053 €, kun ne vuonna 2016 olivat 2.331.205 €, mikä merkitsee 
noin yhden prosentin laskua.  
 
 
KIINTEISTÖT JA KALUSTO  
 
Opistolle valmistuu vuoden 2017 aikana pitkän tähtäyksen kiinteistösuunnitelma, jonka 
mukaisesti opiston rakennuksia pidetään hyvässä kunnossa. Opistolle laaditaan 
oppimisympäristösuunnitelma keväällä 2017 ja suunnitelmaa toteutetaan lukuvuodesta 2017-
2018 alkaen. Lukuvuoden 2017-2018 aikana puretaan vanhat asuntolat Käpylä, Lintula, Lepola 
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ja Onnela sekä rakennetaan niiden paikalle uusi asuntolarivitalo, jossa on neljä 8 hengen 
asuntolaa sekä saunaosasto.  
 
MAJOITUKSEN, KIINTEISTÖN, HALLINNON JA KIOSKIN BUDJETIT SEKÄ INVESTOINNIT 
 
   Majoitus ja kiinteistöt (200-202) RAAMI 2017 €/vko M % TP 2016 €/vko 

            

    Tuotot yhteensä 314 490 52 103 % 304 393 46 

            

    Kulut           

    Henkilöstökulut -173 280 -28 101 % -171 970 -26 

    Muut kulut -367 300 -60 98 % -375 306 -56 

    Kulut yhteensä -540 580 -89 99 % -547 276 -82 

    Valtionosuus 276 535 45 94 % 292 779 44 

   Majoitus ja kiinteistöt yhteensä 50 445 8 101 % 49 895 7 

 
    Hallinto ja yhteiset (300, 999) RAAMI 2017 €/vko M % TP 2016 €/vko 

            

    Tuotot yhteensä 7 000 1 88 % 7 920 1 

            

    Kulut           

    Henkilöstökulut -204 540 -34 99 % -206 777 -31 

    Muut kulut -98 000 -16 83 % -117 497 -18 

    Kulut yhteensä -302 540 -50 93 % -324 274 -49 

    Valtionosuus 0     0   

   Hallinto yhteensä -295 540 -48 93 % -316 354 -47 

 

    Kioski (510) RAAMI 2017 €/vko M % TP 2016 €/vko 

            

    Tuotot yhteensä 23 000 4 127 % 18 046 3 

    Kulut           

    Henkilöstökulut -3 000 0 80 % -3 736 -1 

    Muut kulut -19 400 -3 76 % -25 642 -4 

    Kulut yhteensä -22 400 -4 76 % -29 378 -4 

            

   Kioskitoiminta yhteensä 600 0 -5 % -11 332 -2 

 
    Investoinnit RAAMI 2017 €/vko M % TP 2016 €/vko 

            

    Rakentaminen ja korjaustyöt -450 000 -74 146 % -308 257 -46 

    Huom. Asuntola 17-18 inv. yht. n. 900.000 €         

    Opetus -25 000 -4 96 % -26 015 -4 

    Muut -25 000 -4 528 % -4 737 -1 

    Investoinnit yhteensä -500 000 -82 147 % -339 009 -51 

    Investointien rahoitus           

    Lahjoitukset 350 000 57 252 % 139 009 21 

    Tulorahoitus 50 000 8       

    Nostetaan uutta lainaa 100 000 16 50 % 200 000 30 
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    Kulut yhteensä 500 000 82 147 % 339 009 51 

            

   Investoinnit yhteensä 0 0   0 0 

KEITTIÖ  
 
Ravitsemispalvelut edistävät terveyttä ja hyviä tapoja 
Opiston keittiö tuottaa opiskelijoille jokaisena työpäivänä tarkoituksenmukaisesti järjestetyn ja 
ohjatun täysipainoisen ateriakokonaisuuden. Tavoitteena on edistää oppilaan terveyttä ja 
työtehoa sekä hyviä tapoja. Ruokailu ohjaa terveelliseen ravitsemukseen sekä kehittää maku- ja 
ruokailutottumuksia. Ruokailu toteutetaan mahdollisimman taloudellisesti laatu- ja 
kustannustietoisesti. Toiminnassa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet.  
 

 
KEITTIÖN BUDJETTI 

 
    Ruokalatoiminta (500) RAAMI 2017 €/vko M % TP 2016 €/vko 

    Tuotot yhteensä 202 000 33 102 % 198 073 30 

    Kulut           

    Henkilöstökulut -192 492 -32 116 % -165 695 -25 

    Raaka-ainekulut -149 545 -25 96 % -155 446 -23 

    Muut kulut  -31 360 -5 94 % -33 271 -5 

    Kulut yhteensä -373 397 -61 105 % -354 412 -53 

    Valtionosuus 276 535 45 94 % 292 779 44 

   Ruokalatoiminta yhteensä 105 138 17 77 % 136 440 20 

 
 
YHTEISTYÖ JA VERKOSTOITUMINEN  
 
Yhteistyö opiston taustayhteisöä edustavan Suomen Rauhanyhdistyksen Keskusyhdistykseen ja 
eteläisen alueen rauhanyhdistyksiin jatkuu kiinteänä. Opistolla on voimassaoleva 
konsortiosopimus Ranuan Kristillisen Kansanopiston ja Reisjärven Kristillisen opiston kanssa ja 
kehittyvässä yhteistyössä pyritään aktiivisuuteen ja vastuullisuuteen. Opistojen ja SRK:n 
yhteistoimintaelimenä toimii kansanopistotoimikunta, jonka työskentelyyn opisto osallistuu 
aktiivisesti, samoin kuin toimikunnan alaisten kehittämisryhmien työhön. Rauhanyhdistysten 
opistovastuuhenkilöt tekevät omassa rauhanyhdistyksessään opistotyötä ja edistävät näin 
yhteistoimintaa opistojen ja sen taustayhteisön välillä. SRK:n aluemallin mukainen eteläisen 
alueen opistotiimi tukee heitä tehtävässään. Rehtori osallistuu myös SRK:n eteläisen alueen 
yhteistyötoimikunnan työskentelyyn. Opisto järjestää koulutusta, joka palvelee taustayhteisöön 
kuuluvien opinnollisia tavoitteita ja sitä kautta vastaa keskusyhdistyksen ja rauhanyhdistysten 
erilaisiin tarpeisiin. Opistolla on aktiivista yhteistyötä myös Sveriges Fridsföreningas 
Centralorganisationin ja Laestadian Lutheran Churchin kanssa. Opiston työntekijät osallistuvat 
aktiivisesti Suomen Kansanopistoyhdistyksen ja Opetushallituksen järjestämiin koulutuksiin. 

Yhteistyötä Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin ja Jämsän seurakunnan kanssa jatketaan. 
Vuonna 2017 järjestetään viisi rippikoulua. Opisto järjestää konfirmaatioita, kirkkopyhiä, 
viikkomessuja ja virsilauluiltoja Jämsän seurakunnan kirkoissa. Tiivistä yhteistyötä Jämsän 
rauhanyhdistyksen kanssa jatketaan. Yhteistyötä Jämsän lukion, Jämsänjokilaakson 
musiikkiopiston, Jämsän työväenopiston, Keski-Suomen kansanopistojen ja Itä-Suomen 
yliopiston avoimen yliopiston kanssa jatketaan ja kehitetään.  
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OPISTOSEURAT  
Opistoseurat pidetään Keuruulla 20.-23.7.2017. Opistoseurojen aiheena on ”Kristus Jeesus on 
lunastanut meidät vapaiksi” (Room.3:24). Järjestelyvastuussa ovat Keski-Suomen 
rauhanyhdistykset.  
 

OPISTOSEUROJEN KUSTANNUSPAIKAN BUDJETTI 
 
 

    Opistoseurat RAAMI 2017   
Muutos 

% TP 2016 

    Tuotot  489 000   101 % 483 050  

    Rahankeräysluvan alaiset tuotot       12 735  

    Tuotot yhteensä 489 000    99 % 495 785  

    Kulut -321 150   102 % -315 527  

    Opistoseurat yhteensä 167 850    100 % 167 523  
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Talousarvion raami 2017 Raami 2017 TP 2016 Muutos TA 2016 TP 2015 

   
  

        Varsinaisen toiminnan tuotot 
             Koulutus 458 550 436 543 22 007 490 750 434 591 

        Ruokalatuotot 202 000 198 073 3 927 223 375 215 903 

        Kioskituotot 23 000 18 046 4 954 29 200 14 197 

        Kiinteistötuotot 314 490 304 393 10 097 333 375 331 132 

        Hallinnon tuotot 7 000 7 922 -922 500 
 

        Valtionosuus 1 106 138 
1 171 

116 -64 978 
1 171 

116 
1 175 

743 

      Tuotot yhteensä 2 111 178 
2 136 

092 -24 914 
2 248 

316 
2 171 

566 

   
  

        Varsinaisen toiminnan kulut 
  

  
  

        Henkilöstökulut -1 491 993 
-1 491 

832 -161 
-1 507 

945 
-1 576 

669 

        Koulutuskulut -149 000 -129 734 -19 266 -133 200 -139 088 

        Kiinteistö -367 300 -375 306 8 006 -448 725 -450 705 

        Toimisto- ja hallinto -63 000 -78 331 15 331 -79 800 -74 849 

        Ruokala -180 905 -188 717 7 812 -201 745 -176 088 

        Kioski -22 400 -29 378 6 978 -22 700 -15 864 

        Poistot -127 000 -138 676 11 676 -136 050 -132 013 

        Ostopalvelut -35 000 -39 167 4 167 -34 000 -49 158 

     Kulut yhteensä -2 436 598 
-2 471 

140 34 542 
-2 564 

165 
-2 614 

434 

   
  

     Varsinaisen toiminnan kulujäämä -325 420 -335 048 9 628 -315 849 -442 868 

   
  

     Varainhankinta 
  

  
        Tuotot yhteensä 692 000 707 183 -15 183 664 700 819 991 

      Kulut yhteensä -348 898 -331 324 -17 574 -323 720 -317 207 

   Varainhankinnan  Tuotto-/kulujäämä 343 102 375 859 -32 757 340 980 502 784 

   
  

     Sijoitus- ja rahoitustoiminta 
  

  
        Tuotot yhteensä 24 900 1 698 23 202 7 800 179 297 

      Kulut yhteensä -35 000 -17 823 -17 177 -23 020 -26 389 

   Sij. ja rahoitustoim. tuotto-/kulujäämä -10 100 -16 125 6 025 -15 220 152 908 

   
  

    Verot ja hankkeet 
  

  
        Verot -2 000 122 -2 122 -6 030 -2 850 

      Hankkeiden tuotot 0 0 0 0 27 433 

      Hankkeiden kulut  0 0 0 0 -19 108 

   Verot ja hankkeet yhteensä -2 000 122 -2 122 -6 030 5 475 

   
  

     Tilikauden tulos yhteensä 5 582 24 808 -19 226 3 881 218 299 

 
 
Pyydämme Taivaalliselta Isältämme, että hän siunaisi opistossamme tehtävän työn. 
 
Jämsän kristillinen opisto ry:n johtokunta 


