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Säätiön 139. toimintavuonna oppilaitoksen toimintaa leimasi runsas koulu-
tusten sisältöjen kehittäminen sekä laatuprosessien tarkistaminen. Tieto- ja 
viestintätekniikan perustutkinnon perusteet uudistuivat. Lisäksi ko. tutkinnosta 
koulutustarjonnasta erityisesti ohjelmointi on nostettu tarjonnan keskiöön 
työelämän tarpeiden myötä.

Perustutkintojen tarjontaan kehitettiin myös esports -sisältöisillä tutkinnon 
osilla sekä mahdollisuudella suorittaa tutkinnon osana vartijan koulutus. 
Verkkokoulutusten sisältöjä kehitettiin erityisesti ammatti- ja erikoisammatti-
tutkinnoissa.

Korona vei koko oppilaitosta eri jaksoissa etäopetuksen piiriin. Oppilaitoksen 
valtionosuusrahoitus kasvoi lievästi edeltävästä vuodesta. Opiskelijamäärät ja 
rahoituksessa kriittiset opiskelijavuosimäärät kääntyivät kasvuun erityisesti 
ammatti- ja erikoisammattitutkintojen kasvun myötä.  Säätiön toiminta oli 
ylijäämäinen ja kassa kehittyi myönteisesti.

Oppilaitoksen hallittu kasvu ja toiminnan kannattavuus perustuu kriittiseen 
kiinteistöjen tarkasteluun, perustutkintojen sisältöjen työelämätarpeeseen 
sekä ammatti- ja perustutkintojen hallittuun kasvuun ja prosessien laadukkuu-
teen. 

Säätiön ylläpitämässä oppilaitoksessa opiskeli vuonna 2020 384 henkilöä, 
joista valtaosa opiskeli tutkintotavoitteisesti. Perustutkinto-opiskelijoita oli 226 
ja ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoita 129 vuonna 2020.

Kiitos oppilaitoksen opiskelijoille, henkilökunnalle ja luottamusjohdolle uuden 
kasvun rakentamisesta!

Rehtorin katsaus
Laivanvarustajaveljesten Johan ja Baltzar 
Fellmanin lahjoituksella käynnistettiin vuon-
na 1882 Suomen ensimmäinen opistotasoista 
koulutusta antava kauppaoppilaitos Raahen 
Porvari- ja Kauppakoulu. Raahen Porvari- ja 
Kauppakoulusta on valmistunut tuhansia 
ammattilaisia liike-elämän ja palvelualojen 
tarpeisiin tai itsenäisiksi yrittäjiksi. 

Tapani Piirala
asiamies, rehtori
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Säätiön hallintoeliminä toimivat hallintoneuvosto ja 
sen valitsema hallitus. Lisäksi hallitus nimeää oppi-
laitoksen johtokunnan, joka vastaa pedagogisesta 
kehittämisestä. Oppilaitoksen rehtori toimii säätiön 
asiamiehenä. Asiamies on myös esittelijänä hallituksen 
ja hallintoneuvoston kokouksissa.

Hallintoneuvosto vastaa oppilaitoksen omistajapolitii-
kasta ja hallitus operatiivisesta toiminnasta. Oppilai-
toksen rehtorina ja säätiön asiamiehenä työskentelee 
HTM, Tapani Piirala.

Hallinto
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Oppilaitoksen hallintoneuvosto
Petäjäniemi Matti, pankinjohtaja, puheenjohtaja
Honkala Virpi, lääkintöneuvos, varapuheenjohtaja
Fingerroos Sanna, aluepäällikkö
Hannuniemi Matti, liikkeenharjoittaja
Kemppainen Eero, yrittäjä
Similä Pekka, hankintapäällikkö

Oppilaitoksen hallitus
Varsinaiset jäsenet
Kinnunen Pasi, yrittäjä, toimitusjohtaja, puheenjohtaja 
Heinula Raili, tavaratalojohtaja, varapuheenjohtaja
Pekama Pirjo, toimistopäällikkö
Roimaa Pekka, myymäläpäällikkö

Lisäksi oppilaitoksen pedagogista kehittämisestä vastaa johtokunta, jossa on
edustus oppilaitoksen johdosta, työelämästä sekä henkilöstöryhmistä ja opiskelijoista.

Tilintarkastaja
Price Waterhouse Coopers Oy, vastuualaisena tilintarkastajana JHH Outi Kirvesoja.

Hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa ja hallintoneuvosto kolme kertaa.
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Perus-
tutkinnot
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Liiketoiminta
Liiketoiminnan perustutkintoa opiskeli vuoden aikana 179 

opiskelijaa. Liiketoiminnan perustutkinnon suoritti 42 opiskeli-
jaa, ja kaksi opiskelijaa suoritti osatutkinnon. Vakituisia opettajia 
oli keskimäärin 10, joissa mukana yksi laaja-alainen erityisopet-
taja ja yksi erityisopettaja. Liiketoiminnan tutkintoihin on hakeu-
duttu pääasiassa yhteishaun kautta, mutta myös jatkuvan haun 
kautta on haettu läpi vuoden. Jokaiselle opiskelijalle on laadittu 
henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). 
Opiskelija on voinut aloittaa opinnot itselleen sopivassa aikatau-
lussa ja laatia opintonsa sisällöltään yksilöllisiksi. 

Työpaikalla tapahtuva oppiminen ja näytöt ovat osa opintoja 
ja jokapäiväistä toimintaa. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä 
työelämän kanssa. Opettajien hyvät työelämäsuhteet ja kumppa-
nuusajattelu yrityksien kanssa korostuvat tässä työssä. Näyttöjä 
on suoritettu monipuolisesti alueen yrityksissä sekä koulutus- 
että oppisopimusten kautta. Koronasta huolimatta kaupan alalla 
näyttöjen suorittaminen työelämässä onnistui hyvin. Haasteita 
tuli kuitenkin talous- ja toimistoalalla etätyösuosituksen myötä 
ja oppilaitosnäyttöihin jouduttiin turvautumaan osittain. 

Keväällä oppilaitos siirtyi etäopetukseen nopealla aikatau-
lulla. Opettajat ottivat etätyöskentelyvälineet ketterästi haltuun 
koulun it-tuen avustuksella. Syksyllä opetus jatkui lähiopetukse-
na, mutta pian siirryttiin hybridimalliin, joka sisälsi sekä etä- että 
lähiopetusta. Loppuvuodesta siirryttiin taas kokonaan etäope-
tukseen. Etäopetus haastaa opettajia kehittämään opetusme-
netelmiä myös tulevaisuudessa. Opiskelijoiden näkökulmasta 
etäopetuksessa mukana pysyminen voi olla haasteellista.

Tieto- ja viestintätekniikka
Tieto- ja viestintätekniikan koulutuksessa syksyllä 2020 aloit-

tivat ensimmäiset opiskelijat uusien tutkinnon perusteiden 
mukaiset opinnot, joissa suuntautumisvaihtoehtoja ovat ohjel-
mistokehittäjä ja IT-tukihenkilö. 

Ohjelmistokehittäjä on uusi tutkintonimike, kuten myös IT-
tukihenkilökin. Ohjelmistokehittäjän koulutuksella oppilaitos 

pyrkii vastaamaan työelämän kasvavaan tarpeeseen ohjelmoin-
nin alalla. Opiskelijoiden henkilökohtaistaminen on toteutunut 
hyvin ja opiskelijoiden valmistumista on voitu nopeuttaa yksi-
löllisten opintopolkujen myötä. Keskeisenä asiana ei kuitenkaan 
ole ollut opintoihin kulunut aika, vaan opiskelijan hankkima 
osaaminen ja ammattitaito.

Ammattiosaamisen näyttöjä opiskelijat ovat suorittaneet alan 
yrityksissä niin Raahessa kuin muualla Suomessa. Tänä vuonna 
tieto-ja viestintätekniikan perustutkinnon suoritti 8 opiskelijaa. 
Tieto-ja viestintätekniikan opiskelijamäärä on kasvanut ja vuo-
den 2020 aikana alan opintoja oppilaitoksessa oli suorittamassa 
47 opiskelijaa.

Koodia kahtena iltana viikossa
Raahe Coding School jatkoi syksyllä 2019 alkanutta toimin-

taansa läpi vuoden 2020. Toimintaa varten Raahen Porvari- ja 
Kauppakoululla on RaaheLAB-koulutustilat, joissa on normaa-
lia tietokonelaitteistoa ja digitaaliseen valmistamiseen muun 
muassa 3D-tulostimia, laserleikkuri ja 3D-jyrsin.

Raahe Coding School on tarjonnut web-ohjelmoinnin opis-
kelua ja robotiikan alkeita tiistai- ja torstai-iltaisin. Toiminnan 
keskeisenä ajatuksena on tarjota aiheiden opiskelua vähem-
män opettajajohtoisena. Perusteiden jälkeen kannustetaan 
opiskelijoita tutkimaan, oppimaan ja innostumaan. 

Vuonna 2020 toiminnan perusajatusta sotki pandemian myö-
tä lähikokoontumiset estäneet rajoitukset. Varsinkin käytännön 
digitaalisen valmistamisen osalta rajoitusten myötä toiminta oli 
käytännössä keskeytettynä sekä keväällä että loppuvuodesta.

Opiskelijoita on ollut mukana laajalla ikähaitarilla yläkoulu-
laisia, toisen asteen opiskelijoita ja aikuisia työelämässä toimi-
via. Opiskelijoilla oli mahdollisuus suorittaa toisen asteen opin-
toja, ammattikorkeakoulujen opintoja tai yliopiston opintoja.

Yhteistyökumppaneina Raahe Coding Schoolilla on Oulun 
yliopisto, ammattikorkeakoulut OAMK ja Centria, Raahen Lukio 
ja Buutti Education.
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yhteisöllinen 
opiskeluhuolto
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Ystävänpäivä

Opiskelijoiden ystävänpäivän ohjelma rakennettiin 
kouluterveyskyselyn ympärille. Opiskelijoiden 
kanssa aamupäivää viettämässä oli Emmi-kuraattori, 
nuoriso-ohjaaja Anna-Maija Nuorisotoimelta ja 
nuorisotyönohjaaja Lamin seurakunnalta. Aloitimme 
aamupalalla, koska kyselyssä puolet opiskelijoista 
oli ilmoittanut, etteivät he syö aamupalaa joka 
arkiaamu.

Aamupalan jälkeen kävimme auditoriossa lyhyesti 
läpi kouluterveyskyselyn tuloksia, vastasimme opis-
kelijoita askarruttaviin kysymyksiin, joita oli kerätty 
etukäteen ja ohjeistimme ideointiseinä-työskentelyn. 
Ideointiseinien teemoiksi oli nostettu kouluterveysky-
selystä nostettuja aiheita, joihin haluttiin opiskelijoil-
ta konkreettisia toiveita.

Linkkivälkät

Koronakeväänä opiskelijoille pidettiin Linkki-Välkkiä 
tauottamaan etäopiskelua ja opiskelijafoorumin 
Santeri ja Milka jakoivat vinkkejä etäopiskeluun 
Instagramissa.

Ryhmättäymistä

Lukuvuosi aloitettiin tuttuun tapaan ryhmäytyksillä, 
yhteistyötahona oli seurakunta. Opiskelijafoorumiin 
tuli taas iso joukko innokkaita opiskelijoita mukaan, 
joiden kanssa pitkin syksyä ideoitiin teemaviikkoja 
kuten hyvinvointivirtaa-teemaviikkoa, kansainvälistä 
ruokaviikkoa ja pingis- ja biljarditurnausta.

Maailman mielenterveyspäivä

Vihreää valoa kuuntelemiselle -teemaviikon (maa-
ilman mielenterveyspäivä) meille toteutti Minna-
opettajan opiskelijaryhmä projektinaan. Teemaviikko 
näkyi koululla vihreänä valaistuksena, vihreään väriin 
pukeutumisena ja somistuksina, Emmi-kuraattorin 
kohtaamistuokioina opiskelijoille, toimintapisteinä, 
joissa sai värittää aiheeseen liittyviä kuvia ja kirjoittaa 
tsemppilauseita kavereille.
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Päihdetyö

Päihdeasioista kuultiin tänä vuonna etäluennolla, 
jonka piti Raahen erityisnuorisotyön/ ehkäisevän 
päihdetyön Laura Manninen.

Kotiväenilta

Kotiväenilta toteutettiin kuluneena lukuvuonna 
etäyhteyksin. Tammikuun hämärässä kotiväki saattoi 
osallistua tilaisuuteen vaikkapa omalta sohvalta. 
Kotiväenillan kulku noudatti perinteistä kaavaa 
tutkintojen esittelyineen ja uutuksistakin kertomalla. 
Myös kysymyksille ja keskustelulle oli varattu aikaa.

Kouluesittelyt

Ysiluokkien kouluesittelyt toteutettiin tänä vuonna 
etäyhteyksin. Esittelyissä oli mukana ihania opis-
kelijafoorumilaisia kertomassa opiskelusta Raahen 
Porvari- ja Kauppakoululla. 

Pikkujoulut

Pikkujoulutunnelmaa meille järjestivät Raahen 
nuorisotoimen nuoriso-ohjaajat Anna-Maija ja Hanna 
levyraadin muodossa.
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Vuoden 2020
tapahtumat
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NY-yritystoiminta 

3. vuosikurssin yritystoiminnan opinnoissa opiskelijat 
perustivat oikealla rahalla toimivia NY-yrityksiä. 
Opetuksessa käytettiin Vuosi yrittäjänä -ohjelman 
tarjoamaa opetusformaattia. Game It NY vastasi 
ajan haasteisiin ja perusti yrityksen, joka järjestää 
e-urheilu tapahtumia. Ensimmäinen yrityksen 
järjestämä turnaus pelattiin marraskuulla ja helmi-
kuussa 2021 pelataan heidän järjestämänä seuraava 
valtakunnallinen turnaus. Kaikki yrittäjyyskurssin 
yritykset ovat saaneet kattavan käsityksen yritystoi-
minnan saralta ja pääsevät hyödyntämään aiemmin 
opittuja taitoja käytännössä.

Fellman Golf

Oppilaitoksemme perinteinen yhteistyökumppaneille 
suunnattu Golf-turnaus pelattiin Siikajoella Raahen-
tienoon upealla kentällä. Tapahtumalla kerätään 
rahaa oppilaitoksen juhlarahastoon. Tapahtuma 
keräsi mukaan toista sataa osallistujaa. Sää suosi 
pelaajia ja kaikille osallistujille jäi hyvä mieli tulokses-
ta huolimatta.

Tsäänssi -messut

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu osallistui tsääns-
simessuille torstaina 16.1.2020. Messut järjestettiin 
Kauppaporvarissa.

Kv-viikko

Kansainvälistä viikkoa vietettiin viikolla 46, jolloin 
saimme nauttia ruokalassamme toimivan Puolu 
Cateringin valmistamista herkullisista lounaista. 
Listalla oli risottoa, Shanghain possua ja sushia, 
tomaatti-mozzarella pastaa, jauhelihaburritoja ja 
kanaburgereita.
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Urheiluakatemia, liikkuva opiskelu

Koulumme on vuodesta 2014 saakka järjestänyt urheilu-
akatemiatoimintaa yhteistyössä Raahen luki on kanssa 
kilpa-urheilua harrastaville opiskelijoille. 
Akatemiatoiminnassa järjestetään joukkueharjoituksia 
urheiluseurojen toimesta ja akatemian valmentaja Ilkka 
Kontinaho pitää kaikille lajeille sopivia yleisharjoituksia 
kolme kertaa viikossa.

Oppilaitoksemme sai jatkorahoituksen edellisvuonna 
aloitettuun #kauppispoweria valtakunnalliseen liikkuva 
opiskelu hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä 
opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja opiskelukykyä 
kehittämällä aktiivista toimintakulttuuria.

Vuosi 2020 toi haasteita yhteisten tapahtumien järjeste-
lyyn liikkuva opiskelu hankkeen puitteissa, mutta Suomen 
ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU 
ry, Suomen Lukiolaisten Liitto ry. ja Suomen elektronisen 
urheilun liitto käynnistivät yhdessä SJ Esportsin kanssa 

viime syksynä elektronisen urheilun lajeihin keskittyvän 
Educational Masters -koululiigakonseptin, jonka kautta 
oppilaitokset pääsivät mittaamaan tasonsa muita 
oppilaitoksia vastaan. Oppilaitoksemme joukkue osallistui 
turnaukseen ja sai hienoa kokemusta e-urheilusta vaikka 
paikkaa loppupeleissä ei vielä irronnutkaan. Hankkeen 
tavoitteena on myös aktivoida henkilöstöä tauottamaan 
omaa työskentelyään ja aktivoitumaan liikunnan harrasta-
misessa oman työkyvyn edistämiseksi.

Henkilökunnan fysiikkakerho on kokoontunut koulun sa-
lissa viikoittain koronarajoitukset huomioon ottaen. Ilkka 
Kontinaho osallistui oppilaitoksen edustajana Saku ry:n 
järjestämään Golf-turnaukseen Kokkolassa syyskuussa. 
Tuliaisina lapio lähimmäksi lippua avauksella lyöntikisan 
voittopalkintona. Syyskuussa pelattiin epävirallinen 
henkilökunnan pistebogeykisa, jonka voiton vei koulun 
entinen liikunnan opettaja Markku Myllyaho. Hankkeen 
toimintaa voi seurata koordinaattori Ilkka Kontinaho 
kirjoittaman blogin kautta. https://kauppispoweria.
blogspot.com
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Kehittämispäivät

Syksyllä 2020 vietimme koko henkilökunnan yhteisen 
kehittämispäivän Liminganlahden luontokeskuk-
sessa. Kehittämispäivän tavoitteena oli mainonnan 
ja viestinnän kehittäminen yhdessä. Jakauduimme 
tiimeihin, joissa pohdimme aiheittain rpkk:lle mm. 
uutta slogania ja peruslupausta, graafista ohjeistoa, 
kotisivujen ilmettä sekä some-mainontaa. Kehit-
tämispäivän tuotokset olivat loistava lähtökohta 
koulumme visuaalisen ilmeen uudistukselle.

Taitaja-kilpailut 2020

Taitaja-kilpailut ovat kansallinen ammatillisessa 
koulutuksessa opiskeleville järjestettävä nuorten 
ammattitaidon SM-kisat. Taitaja-kilpailut ovat 
Suomen suurin vuosittainen ammatillisen koulutuk-
sen tapahtuma. Taitajakilpailuilla edistetään nuorten 
oppimista, kädentaitoja ja käytännön osaamista 
työelämää vastaavissa olosuhteissa ja tehtävissä. 
Taitaja-finalistit karsitaan semifinaaleista ja lajin 
parhaimmat pääsevät kilpailemaan finaaleihin oman 
lajinsa paremmuudesta. Lahjakkailla oman lajinsa 
huippuosaajilla on mahdollisuus osallistua kansain-
välisiin Euroskillsseihin  ja Worldskillsseihin. 

Miisa Vanhatalo ja Camilla Mikkola osallistuivat 
vuonna 2020 semifinaaleihin Raahen Porvari- ja 
Kauppakoululta visuaalisen myyntityön lajissa. 
Harjoittelimme erilaisten esillepanojen tekemistä  
yrityksissä, kuten Raahen Halpahallissa sekä Zeppelii-
nissä mm. Kappahlissa, Luhta Brand Storessa ja Jack 
& Jonesissa. 

Taitaja-finaaleissa Oulun Zeppeliinissä opiskelijoiden 
tehtävänä oli valmistaa esillepano Kärppien fani-
tuotteista. Onnistuneista esillepanoista, reippaasta 
osallistumisesta ja positiivisesta asenteesta huolimat-
ta kummankaan pisteet eivät valitettavasti riittäneet 
finaalipaikkaan.
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Haamukoira

Kauppakoulun kummituksen arvoitus on selvinnyt.
Lähistöllä ei näy ketään, mutta silti kuuluu outoa 
rapinaa portaikoissa ja juhlasalin katosta tipahtelee 
vuosikymmenten takaista pölyä. Rohkeasti lähdem-
me selvittämään asiaa vintiltä. Äänet voimistuvat 
lähestyessämme perällä olevaa tummanpuhuvaa 
komeroa. Varovasti raotamme ovea vaikka sydän 
jyskyttää pelosta ja jännityksestä… mitä siellä on?
Sieltähän löytyi haamukoira-Sisu, joka oli löytänyt 
mukavan piilopaikan omilla tutkimusretkillään. Nyt 
haamukoiraa voit nähdä aina silloin tällöin vierai-
lulla tiloissamme. Jos haluat tehdä Sisun kanssa 
tuttavuutta, voimme vinkata että hän pitää pienistä 
herkkupaloista.

Avoimet ovet 2020

Koulullamme perinteisesti järjestettävät Avoimet ovet 
pidettiin poikkeuksellisesti pienimuotoisesti oppilai-
tokseemme opiskelemaan haluaville pienryhmille. 
Avointen ovien teemana oli Just for you -päivä.

Just for you-päivänä  9-luokkalaiset pääsivät tutustu-
maan pisteille, joissa kerrottiin faktatietoa koulumme 
tutkinnoista. Pisteillä he pääsivät myös  kokeilemaan 
tutkintoihin  liittyviä käytännön tehtäviä. Liiketoimin-
nan pisteeltä löytyi mm. mallinuken stailaus, viikkaus 
tehtävä, ale-hinnan laskeminen tuotteille sekä 
yhdistä käsitteet tehtävä.  Oppilaat tutustuivat myös 
koulun tiloihin kiertämällä ne läpi pienissä ryhmissä.

Avoimien ovien aikana esiteltiin  tieto- ja viestintätek-
niikan opintoja tutustumalla Raahe Coding Schoolin 
toimintaan ja ohjelmistonkehittäjän koulutukseen 
käytännön ohjelmointiesimerkeillä. Lisäksi esiteltiin 
IT-tukihenkilökoulutuksen labratilat ja koulutuksen 
muihin sisältöihin käytännön esimerkeillä. 

Vaikka järjestelyt olivat poikkeukselliset ja totuttua 
paljon pienimuotoisemmat, koulumme opiskelijat 
esittelivät kouluamme ammattimaiseen reippaina 
ja innostuneina. Päivän päätteeksi vierailijat lähtivät 
kotiin laukuissaan paljon tietoa koulustamme sekä 
herkullisia tuliaisia kotiin vietäviksi.
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Koulun
hanke- ja
kehittämis-
toiminta
Toimintavuoden aikana Porvari- ja Kauppakoulu osallistui Opetushallituksen rahoittamaan 
laatuhanketoimintaan yhdessä Pohjois-Suomen yksityiset oppilaitokset ry:n (PSYO) muiden 
oppilaitoksien kanssa. Tässä kehittämistyössä keskityttiin muun muassa laatustrategian, 
palautteen keruun ja analysoinnin sekä opiskelijoiden oppi- ja koulutussopimusprosessien 
sujuvoittamista ja vastuullisten työpaikkaohjaajien kouluttamista.

Lisäksi toimintavuonna jatkui Oulun ammattikorkeakoulun koordinoima ja Kauppakoulun 
osatoteuttama Made in Maaseutu - markkinointi- ja designosaamista maaseutuyrityksille 
-hanke (MADE). Kyseinen hanke toteutetaan vuosina 2019–2021, ja sen tavoitteena on edistää 
mikroyritysten ja oppilaitosten välistä yhteiskehittämistä.

Hankkeessa aktivoidaan yrityksiä kehittämään uusia ja olemassa olevia tuotteitaan ja palvelui-
taan yhdessä opiskelijoiden kanssa, sekä vahvistetaan yritysten suunnitteluosaamista erityisesti 
visuaalisen suunnittelun, asiakaskokemuksen ja sisällöntuottamisen teemoissa.
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Ammatti- ja 
erikois-
ammattitut-
kinnot
Toteutimme toimintavuoden aikana koulutusta seuraaviin tutkintoihin: 
liiketoiminnan ammattitutkinto, lähiesimiestyön ammattitutkinto, yrittäjän 
ammattitutkinto, johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, 
yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto ja tuotekehitystyön erikoisammatti-
tutkinto.

Näistä tutkinnoista yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto on siirtymäajalla. 
Lisäksi saimme vuoden lopulla järjestämisluvan myös tieto- ja viestintäteknii-
kan ammattitutkintoon.

Toteutimme koulutusta toimintavuoden aikana sekä Kauppakoululla 
fyysisissä tiloissa että verkon yli. Poikkeusvuoden tilanteesta johtuen siirsimme 
maaliskuussa kaikki aikuiskoulutuksen koulutustilaisuudet verkkoon. Syksyn 
alussa pidimme yhden koulutuspäivän koululla kasvotusten, mutta sitten 
palasimme taas etäyhteyksien kautta toteuttavaan muotoon tautitilanteen 
kehittymistä seuratessamme.

Raahessa ohjelmistamme suosittuja ovat olleet etenkin Kasvuloikka ja Moder-
nin johtamisen foorumi.
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Stipendit 
2020
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Raahen Porvari- ja Kauppakoulu    
Lions Club Vihanti 50 € Miisa Vanhatalo  
PAM Raahe 200 € Iiris Suutari  
Raahen Yrittäjät 200 € Diorna NY, Iida Ylisaari, Ronja Mattila ja Ronja Jussila  
  200 € Macrande NY, Janina Paananen, Ellen Ylikulju, Iida Kivelä  
Zonta of Raahe 100 € Jasmine Sorvoja  
    
Raahen Kauppaoppilaitoksen Stipendirahastosäätiö
Raahen Porvari- ja Kauppakoulun rahastot

Menestyminen opinnoissa
250 € Jussi Ojala  
250 € Marianna Impola  
250 € Elisa Matela  
250 € Svetlana Kolodeeva  

Kaksoistutkinto
200 € Laura Orava  
200 € Iida Teräslahti  

Raahen Kauppaoppilaitoksen Stipendirahastosäätiön
Raahen kauppakamarirahaston stipendit
250 € Ellen Ylikulju  RPKK 
125 € Valtteri Perälä  Koulutuskeskus Brahe 
125 € Daniela Laine  Koulutuskeskus Brahe 
250 € Mika Luoto  JEDU, Oulainen 
125 € Joni Rytky  JEDU, Haapavesi 
125 € Roosa Honkala  JEDU, Haapavesi 
250 € Eija Haapasaari  OAMK, liiketalous 

Raahen Kauppaoppilaitoksen Stipendirahastosäätiön
Juhlarahaston stipendit
1,200 € Kati Saukko ja Petra Ylikulju  OAMK, hoitoala 
1,000 € Jesse Hakala  Oulun Yliopisto, tekniikan ala
800 € Iuliia Hyväri   OAMK, tekniikan ala 
500 € Otto Miilukangas   OAMK, tekniikan ala
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