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Säätiön 140. toimintavuonna Raahen Porvari- ja Kauppakoulu panosti 
merkittävästi opetussisältöjen kehittämiseen ja kohtasi myös rekrytoin-
tihaasteita  Vartijan koulutusta toteutettiin yhteistyössä OSAO:n kanssa, 
esports-valmennukset käynnistyivät uuden valmennuspäällikön toimesta ja 
tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa otettiin ensimmäiset ohjelmoinnin 
opiskelijat sisälle 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa luotiin uudet hybriditoteutusmallit 
laadukkaineen verkkoaineistoineen  Osassa tutkinnoissa sähköisten oppi-
misympäristöjen sisältöjen kehittäminen jatkuu  Ammatti- ja erikoisammat-
titutkinnoissa kohdattiin resurssipulaa epäonnistuneen valmennuspäällikön 
rekrytoinnin vuoksi  Kesän ja syksyn uudet avaukset siirtyivät loppuvuoteen 
ja seuraavan vuoden alkuvuoteen, jolloin uusia tutkinnonsuorittajia aloittikin 
ennätysmäärä vuoden ajankohtaan nähden 

Oppilaitoksen valtionosuusrahoitus kasvoi edeltävästä vuodesta  Opiskelija-
määrä säilyi vuoden 2020 tasolla, mutta rahoituksessa kriittiset opiskelijavuo-
simäärät kääntyivät laskuun ammatti- ja erikoisammattitutkintojen prosessien 
viivästymisen myötä  Säätiön toiminta oli lievästi alijäämäistä, mutta operatiivi-
nen toiminta ylijäämäistä  Kassa kehittyi myönteisesti 

Oppilaitoksen toiminnan tulee perustua hallittuihin peruskorjauksiin, 
jatkuvaan tutkintojen sisältötyöhön, osaavaan henkilökohtaistamiseen ja 
ohjaukseen, laadukkaisiin koulutuksiin sekä osaaviin kumppaneihin 

Säätiön ylläpitämässä oppilaitoksessa opiskeli vuonna 2021 336 henkilöä, 
joista valtaosa opiskeli tutkintotavoitteisesti  Perustutkinto-opiskelijoita oli 218 
ja ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijoita 117 

Oppilaitoksen tärkein kulmakivi on “Porvarikoulun henki”  Hyvää henkeä 
menestyksekkäästi ylläpitävät vuodesta toiseen sekä henkilökunta että 
opiskelijat  Puitteet toiminnalle muodostuvat raameja luomalla niin työelämä 
ja luottamusjohto kuin käytännön toiminnalla!

Kiitos hyvästä toimintavuodesta!

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
Kemppainen Eero, yrittäjä, hallituksen puheenjohtaja
Koskela Anna, yrittäjä, toimitusjohtaja
Kotajärvi Jari, yrittäjä, toimitusjohtaja

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 oppilai-
toksen johdosta, työelämästä sekä henkilöstöryhmistä ja opiskelijoista 

Tilintarkastaja
Price Waterhouse Coopers Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana KHT Annukka Peltoniemi 

Hallitus kokoontui vuoden aikana kahdeksan kertaa ja hallintoneuvosto kaksi kertaa 
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Perus-
tutkinnot
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Liiketoiminnan perustutkinto
Maailmanlaajuisen koronapandemian vuoksi vuosi 2021 aloi-

tettiin opiskellen etänä  Lähiopetukseen palattiin helmikuussa 
ja etäopetusta järjestettiin tämän jälkeen enää vain opettajan tai 
opiskelijan terveydellisistä syistä johtuen  Etäopetus ja yksilöl-
liset suunnitelmat sekä erityisen tuen järjestäminen etänä ovat 
haastaneet opettajia ja henkilökuntaa kehittämään opetusme-
netelmiä  

Liiketoiminnan perustutkintoa opiskeli vuoden aikana 163 
opiskelijaa  Liiketoiminnan perustutkinnon suoritti 36 opiskeli-
jaa  Suurin osa opiskelijoista hakeutui oppilaitokseen yhteishaun 
kautta, mutta jatkuva haku kasvatti suosiotaan  Opiskelijoille on 
rakennettu opinnoista erilaisia polkuvaihtoehtoja, jotka ovat 
kaupan, talousosaajan, BtoB palvelijan, yrittäjän, taitajan ja 
esports-osaajan polut  Myös kaksoistutkinto ja vaihtojaksojärjes-
telmä Raahen lukion kanssa on osoittautunut hyvin toimivaksi 
vaihtoehdoksi  

Liiketoiminnan perustutkinto koostuu tutkinnon osista  Jokai-
seen tutkinnon osaan kuuluu työpaikalla tehtävä näyttö  Työpai-
kalla hankitaan osaamista joko koulutus- tai oppisopimuksella  
Erinomainen yhteistyö alueen yritysten ja organisaatioiden kans-
sa on mahdollistanut sen, että opiskelijoiden kokemukset ovat 
olleet hyviä ja opinnot ovat edenneet tavoitteiden mukaisesti 
pandemiasta huolimatta  Myös erityistä tukea saavat opiskelijat 
on huomioitu hyvin työpaikoilla  

Vakituisia opettajia oli keskimäärin 14, joissa mukana yksi laa-
ja-alainen erityisopettaja ja yksi erityisopettaja  Vuoden aikana 
kaksi oppilaitoksen pitkäaikaista opettajaa englannin opettaja 
Marjatta Koivu-Junnila ja suomen kielen ja viestinnän lehtori 
sekä ammatillinen ja laaja-alainen erityisopettaja  Riitta Turkka-
Mällinen jäivät ansioituneesti eläkepäivien viettoon  

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto
Tieto-ja viestintätekniikan koulutuksessa ohjelmistokehittäjän 

suuntautumiseen panostaminen on lisännyt opiskelijoiden mää-
rää  Vuonna 2021 aloittaneet opiskelijat ovat voineet vielä valita 
ohjelmistokehittäjän ja IT-tukihenkilön suuntautumisen välillä  
Suurin osa opiskelijoista on valinnut suuntautumisalaksi ohjel-
mistokehittäjän suuntautumisen 

Panostaminen ohjelmistokehittäjän suuntautumiseen on ollut 
oppilaitoksen pyrkimys vastata työelämän kasvavaan tarpee-
seen ohjelmoinnin alalla 

Opiskelijoiden henkilökohtaistaminen on toteutunut hyvin 
ja opiskelijoiden valmistumista on voitu nopeuttaa yksilöllisten 
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  Henkilökoh-
taistamisen kautta ensimmäinen ohjelmoinnin näyttö on suori-
tettu kesällä 2021 

Tänä vuonna tieto-ja viestintätekniikan perustutkinnon suo-
ritti 5 opiskelijaa  Tieto-ja viestintätekniikan opiskelijamäärä on 
kasvanut ja vuoden 2021 aikana alan opintoja oppilaitoksessa oli 
suorittamassa 55 opiskelijaa 

Koodia kenelle tahansa
Raahe Coding School jatkoi toimintaansa keväällä 2021  Toi-

mintaa varten Raahen Porvari- ja Kauppakoululla on RaaheLAB-
koulutustilat, joissa on normaalia tietokonelaitteistoa ja digitaa-
liseen 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 vähemmän 
opettajajohtoisena  Perusteiden jälkeen kannustetaan opiskeli-
joita tutkimaan, oppimaan ja innostumaan  

Opiskelijoita on ollut mukana laajalla ikähaitarilla yläkoululai-
sia, toisen asteen opiskelijoita ja aikuisia työelämässä toimivia  
Opiskelijoilla oli mahdollisuus suorittaa toisen asteen opintoja, 
ammattikorkeakoulujen opintoja tai yliopiston opintoja 

Yhteistyökumppaneina Raahe Coding Schoolilla on Oulun yli-
opisto, ammattikorkeakoulut OAMK ja Centria, Raahen Lukio ja 
Buutti Education 

Elektronisen urheilun opiskelua Raahessa
Syksyllä 2021 Raahen Porvari- ja Kauppakoulussa alkoi Elekt-

ronisen urheilun toimialaopinnot ja Raahe Esports Academyn 
toimintaa laajennettiin kohti tavoitteellista ja kilpailullista pelaa-
mista 

Raahen Porvari- ja Kauppakoulu toimii yhtenä Suomen 
ensimmäisistä toisen asteen oppilaitoksista, joka tarjoaa opis-
kelijoilleen syvällisempää opiskelua elektronisen urheilun, eli 
esportsin toimialalla  Opiskelijat ovat päässeet opiskelemaan 
muun muassa elektronisen urheilun historiaa, markkinointia ja 
liiketoimintaa, sekä alan englanninkielistä sanastoa 

Syksyllä jokaiselle Raahe Esports Academyssä aloittaneelle 
pelaajalle luotiin henkilökohtainen valmennussuunnitelma ja 
lämmittelyrutiinit, jotka kehittyvät pelaajien taitotason sekä tar-
peiden mukaan koko opiskelun ajan 



RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU // vuosikertomus 2021, 140. lukuvuosi 9



RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU // vuosikertomus 2021, 140. lukuvuosi10



RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU // vuosikertomus 2021, 140. lukuvuosi 11

Opiskelu-
huolto
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Hyvinvointipäivä

Kevätlukukausi aloitettiin opiskelijoiden hyvinvoin-
tipäivällä 7 1 2021  Aloitimme ”etä-aamukahveilla”, 
jossa rehtori Tapani Piirala piti puheen, terveydenhoi-
taja Tiina, koulukuraattori Emmi ja koulupsykologi-
Juulia toivat omat tervehdyksensä 

Päivän aikana perehdyttiin myös MIELI ry:n voima-
varakalenteriin ja kuuntelimme Juulian pitämän 
luennon 

Koulun yhteissynttärit

Vietimme koko koulun voimin kaikkien yhteiset synt-
tärijuhlat virtuaalisesti meetin kautta  Ohjelmassa oli 
opiskelijoiden upeita musiikkiesityksiä, synttäripuhe, 
kahoot- synttärivisa, toivebiisejä ja terveisiä ja tietysti 
ruokalassa oli tarjolla hampparit ja täytekakkua  

Tapahtumasta vastasi projektissa toimimisen ryhmä 
ja musiikkiesityksiä ohjasi ja mukana musisoi Olli 
Vaittinen Raahen seurakunnasta  Lisäksi visuaalinen 
moniosaaja-ryhmä valmisti teemaan liittyvät näyteik-
kunat koululle 

Ryhmäytystä

Syyslukukaudella elokuussa tutustuttiin uusiin opis-
kelijoihin ryhmäytyksien voimin  Vierailulla käytiin 
mm  nuorisotoimen uusissa tiloissa 

Hieman erilainen koulupäivä

Maaliskuussa koulussa pidettiin hieman erilainen 
koulupäivä  Koulupäivän aikana sai tutustua Inbody 
kehonkoostumusmittaukseen, Raahen kuntosalit 
esittäytyivät ja OP:n vinkit sijoittamiseen pystyi 
lukemaan koulun blogista 

Vappu

Vappuna toukokuussa Samuli Putro kertoi uravalin-
nasta ja opiskelu ajastaan raahelaisille toisen asteen 
opiskelijoille Teamsin välityksellä  Myös nuoriso-
ohjaajat kertoivat kevätterveiset ja lopuksi kaikki 
saivat vappuyllätyksen 
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Opiskelijafoorumi 

Opiskelijafoorumi kokoontui vuoden aikana sään-
nöllisesti Porvarin olohuoneessa  Kokoontumisissa 
suunniteltiin tulevia tapahtumia, keskusteltiin koulun 
ja opiskelijoiden hyvinvoinnista  

Maailman mielenterveyspäivä

Maailman mielenterveyspäivää vietettiin jälleen 
lokakuussa teemalla ”Jokaisen nuoren mieli on 
arvokas”  Pukeuduttiin vihreään ja mietittiin mikä 
omasta viikosta tekee paremman  Opiskelijoiden 
ylivoimaisesti viikosta paremman tekevät kaverit ja 
ystävät 

Koulun opiskelija Oona osallistui päivään pukeutu-
malla vihreään  Opinto-ohjaaja Kirsi suoritti arvonnan 
päivän lopuksi 

Koko koulun pikkujoulut

Joulukuussa pidettiin koko koulun pikkujoulut  
Askarreltiin koristeita, kortteja ja paketteja ja vähän 
pelailtiin pelejä esports -taukotilassa  Mukana oli 
myös nuorisotoimi 
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Vuoden 
2021
tapahtumat
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TSÄÄNSSI! Työ- ja  
koulutusmessut  

Tsäänssi! Työ- ja koulutusmessut on suunnattu 
Raahen seutukunnan alueen työ- ja koulutustarjon-
nasta kiinnostuneille henkilöille  Tsäänssi! -messut 
toteutettiin korona tilanteesta johtuen verkossa 
18 -31 1 2021  Raahen Porvari- ja Kauppakoulu näkyi 
messuilla mm  esittelyvideoiden muodossa  

Messuvieraat saivat kuulla esimerkiksi tuolloin 
valmistuneen opiskelijamme uratarinaa ja vinkkejä 
työnhakuun 

NY-yritystoiminta

3  vuosikurssin yritystoiminnan opinnoissa opiskelijat 
perustivat oikealla rahalla toimivia NY-yrityksiä  
Opetuksessa käytettiin Vuosi yrittäjänä -ohjelman 
tarjoamaa opetusformaattia  Esr Ny perusti yrityksen, 
joka järjestää e-urheilu tapahtumia 

Yritys järjesti ensimmäisen turnauksen syksyllä 2021 
ja järjestää vielä pari muuta turnausta kurssin aikana  
Kaikki yrittäjyyskurssin yritykset ovat saaneet katta-
van käsityksen yritystoiminnan saralta ja pääsevät 
hyödyntämään aiemmin opittuja taitoja käytännössä 

Taitaja-kilpailut 2021

Niina Pyhälä ja Anna Kivilompolo osallistuivat vuonna 
2021 semifinaaleihin Raahen Porvari- ja Kauppakou-
lulta visuaalisen myyntityön lajissa  Harjoittelimme 
erilaisten esillepanojen tekemistä yrityksissä, kuten 
Raahen Halpahallissa, Päivänmarissa sekä Raahen 
Prismassa 

Semifinaalit järjestettiin poikkeuksellisesti koro-
natilanteen vuoksi oppilaitoksissa   Kilpailijoiden 
tehtävänä oli etsiä ennakkoon sopiva vähittäiskauppa 
ja valita ajankohtaiset keittiöosaston tuotteet ja 
toimittaa ne ennen kilpailua koululle 

Kilpailupäivänä opiskelijoiden tehtävänä oli toteuttaa 
ennakkoon haetuista tuotteista elämyksellinen ja 
kaupallisesti kiinnostava esillepano vähittäiskaupan 
asiakkaille 

Onnistuneista esillepanoista, reippaasta osallis-
tumisesta ja positiivisesta asenteesta huolimatta 
kummankaan pisteet eivät valitettavasti riittäneet 
finaalipaikkaan 
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Hyvää henkeä Porvarikoululla  
liikkuva opiskeluhanke

Oppilaitoksemme sai jatkorahoituksen jo kahtena 
edellisenä vuonna toimineeseen #kauppispoweria valta-
kunnalliseen liikkuva opiskelu hankkeeseen  Jatkohanke 
nimettiin Hyvää henkeä Porvarikoululla  Hankkeen 
tavoitteena on lisätä opiskelijoiden fyysistä aktiivisuutta ja 
opiskelukykyä kehittämällä aktiivista toimintakulttuuria 

SAKU ry, Suomen Lukiolaisten Liitto ry  ja Suomen elekt-
ronisen 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 tähän järjestyk-
sessään toiseen turnaukseen ja sai hienoa kokemusta 
e-urheilusta, vaikka paikkaa loppupeleissä ei vielä 
irronnutkaan  

Keväällä järjestettiin Winter Fest talviliikuntatapahtuma 
osana liikkuva opiskelu hanketta  Tapahtuma suunnitel-
tiin opiskelijoiden kanssa tapahtuman järjestely kurssin 
yhteydessä  

Opiskelijoiden liikunnan harrastuksen tukemiseksi perus-
tettiin liikuntakerho Pohja, jossa kokeiltiin eri liikuntalaje-
ja  Henkilökunnan fysiikkakerho on kokoontunut koulun 
salissa viikoittain  Kerhossa on tänä vuonna keskitytty 
työkykyä edistävään voimaharjoitteluun  

Liikkuva opiskelu hankkeen koordinaattori Ilkka Kon-
tinaho osallistui oppilaitoksen edustajana Saku ry:n 
järjestämään Golf-turnaukseen Vierumäellä syyskuussa  
Fellman golf järjestettiin syksyllä perinteiseen tapaan  
Oppilaitoksemme valittiin vuoden 2022 Saku ry:n golf-
turnauksen järjestäjäksi 

Turnauksen järjestelyt on jo aloitettu opiskelijoiden 
kanssa yhteistyössä  Hankkeen toimintaa voi seurata 
koordinaattori Ilkka Kontinaho kirjoittaman blogin kautta  
https://kauppispoweria blogspot com

Urheiluakatemia, 
liikkuva opiskelu

Koulumme on vuodesta 2014 saakka järjestänyt ur-
heiluakatemiatoimintaa yhteistyössä Raahen lukion 
kanssa kilpaurheilua harrastaville opiskelijoille  

Akatemiatoiminnassa järjestetään joukkueharjoituk-
sia urheiluseurojen toimesta ja akatemian valmentaja 
Ilkka Kontinaho pitää kaikille lajeille sopivia yleishar-
joituksia kolme kertaa viikossa 
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Muotinäytös

Fashion by RPKK and local companies  Perinteisten 
Avoimien ovien peruunnuttua koronaepidemian 
vuoksi, pidimme Avointen ovien muotinäytöksen 
oman koulun opiskelijoille ja henkilökunnalle  

Myynnin opiskelijat organisoivat ja järjestivät Peli- 
teemaisen muotinäytöksen syksyllä 2021  Yhteistyö-
kumppaneina olivat K-Citymarket, Raahen Prisma, 
Raahen Halpahalli, Lintukoto ja Raahen Moda/
Raahen Citykulma 

Visupäivät

Järjestimme ensimmäistä kertaa visuaalisen 
moniosaajan kurssilla “Visuaalisen markkinoinnin 
teemapäivät” koulumme opiskelijoille 10 - 12 11 2021 

Teemapäivien tarkoituksena oli lisätä tietoa visuaa-
lisesta markkinoinnista opiskelijoille  Teemapäivillä 
opiskelijat pääsivät harjoittelemaan pöytäesillepanon 
tekemistä käytännössä  

Saimme esillepanoihin tuotteita lainaan useilta 
yhteistyökumppaneiltamme, kuten Prisma, Citymar-
ket ja Halpahalli  Saimme vieraiksemme visupäiville 
myös Tarmo Kokkolan Prismasta ja Raili Heinulan 
K-Citymarketista  

He kertoivat Hymy-myymälässä oman ketjunsa 
visuaalisesta markkinoinnista ja esillepanoista 



RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU // vuosikertomus 2021, 140. lukuvuosi 19

Earth Hour -tapahtuma

Earth Hour on maailmanlaajuinen ympäristötapahtu-
ma ja kansanliike, jossa pyritään lisäämään tietoi-
suutta ympäristön tilasta ja omista mahdollisuuksista 
vaikuttaa siihen 

Raahen Porvari- ja Kauppakoululla on perinteisesti 
järjestetty Earth Hour- teemainen tapahtuma vuo-
sittain  Tänä vuonna tapahtuma toteutettiin markki-
nointiviestinnän- ja sisällöntuotannon opiskelijoiden 
voimin 22 3 -26 3 2021  Viikon aikana koulun aulassa 
oli käynnissä oma ympäristötekoni -kisa ja info-tv:ssä 
sekä seinillä tuotiin esille ympäristötietoutta  Ruoka-
lassa Puolu Catering tarjosi opiskelijoille viikon ajan 
hävikkiruokaa, ja samalla oli mahdollista tutustua 
ruoan valmistusprosessiin 

Henkilöstön kehittämispäivät  
Kalajoella

Syksyllä 2021 vietimme koko henkilökunnan yhteisen 
kehittämispäivän Kalajoen Santa's Resort & Spa Ho-
telli Sanissa  Kehittämispäivän tavoitteena oli aloittaa 
erityisen tuen järjestämistä koskevan suunnitelman 
päivittäminen  Aluksi saimme kuunnella ja osallis-
tua KT, erityispedagogi Erja Sandbergin luentoon 
erityisestä tuesta toisella asteella  

Luennon jälkeen jakauduimme tiimeihin, joissa 
jokainen tiimi päivitti erityisen tuen suunnitelmasta 
oman aihealueensa käsitteet, lain kohdat ja muut 
päivittämisen tarpeet  

Kehittämispäivän tuotokset olivat hyvä lähtökohta 
koulumme erityisen tuen järjestämistä koskevan 
suunnitelman päivittämiseksi  Kehittämispäivän 
päätteeksi söimme herkullisen päivällisen Kalajoen 
Pihvituvalla koko porukalla  Kehittämispäivän ohjel-
maan kuului myös ulkoilua, keilaamista ja kylpylässä 
uimista 

Henkilöstön työhyvinvointipäivä 
hiihtomajalla

Henkilöstön työhyvinvointi päivää vietettiin 27 5 hiih-
tomajalla  Ensin tehtiin porrastreeni kuntoportaissa 
ja kisailtiin yhteisöllisten kisojen merkeissä  Koulun 
fatbiket olivat mukana testausta varten  Pyörät ovat 
lainattavissa vapaa-ajan käyttöönkin  Reippailujen 
jälkeen paisteltiin makkaraa ja viihdyttiin hyvässä 
seurassa 



RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU // vuosikertomus 2021, 140. lukuvuosi20

Ammatti- 
ja erikois-
ammatti-
tutkinnot
Toteutimme toimintavuoden aikana koulutusta seuraaviin tutkintoihin: liiketoi-
minnan ammattitutkinto, lähiesimiestyön ammattitutkinto, tieto- ja viestintätek-
niikan ammattitutkinto, yrittäjän ammattitutkinto, johtamisen ja yritysjohtamisen 
erikoisammattitutkinto, yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto ja tuotekehitys-
työn erikoisammattitutkinto 

Näistä tutkinnoista yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto oli vielä vuoden 2021 
siirtymäajalla  Tutkinnoista koulullemme tuorein on tieto- ja viestintätekniikan 
ammattitutkinto, johon saimme järjestämisluvan vuoden 2020 lopulla 

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa toteutimme poikkeusvuodesta johtuen 
koulutusta toimintavuoden aikana ainoastaan yksilöohjauksen muodossa 
Kauppakoululla fyysisissä tiloissa ja ryhmien kesken työskentelimme kokonaan 
verkon yli  Raahessa ohjelmistamme suosittuja ovat olleet etenkin Kasvuloikka ja 
Modernin johtamisen foorumi 
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Koulun
hanke- ja
kehittämis-
toiminta
Toimintavuoden aikana Porvari- ja Kauppakoulu osallistui Opetushallituksen 
rahoittamaan laatuhanketoimintaan yhdessä Pohjois-Suomen yksityiset oppilai-
tokset ry:n (PSYO) muiden oppilaitoksien kanssa sekä laajan kansallisen yhteis-
verkoston kautta  Tässä kehittämistyössä keskityttiin muun muassa oppilaitoksen 
laatustrategian päivittämiseen, tiedolla johtamiseen ja keskeisimpien oppimista 
tukevien prosessien kehittämiseen 

Lisäksi toimintavuonna jatkui Oulun ammattikorkeakoulun koordinoima ja 
Kauppakoulun osatoteuttama Made in Maaseutu - markkinointi- ja designosaamis-
ta maaseutuyrityksille -hanke (MADE)  Kyseinen hanke toteutetaan poikkeusajasta 
johtuen pidennetyllä aikataululla vuosina 2019–2022, ja sen tavoitteena on edistää 
mikroyritysten ja oppilaitosten välistä yhteiskehittämistä  Hankkeessa aktivoidaan 
yrityksiä kehittämään uusia ja olemassa olevia tuotteitaan ja palveluitaan yhdessä 
opiskelijoiden kanssa, sekä vahvistetaan yritysten suunnitteluosaamista erityisesti 
visuaalisen suunnittelun, asiakaskokemuksen ja sisällöntuottamisen teemoissa 

Oppilaitos sai hankerahoitusta liikkuva opiskelu hankkeelle, joka jatkuu vuoden 
2022 heinäkuun loppuun saakka  Hyvää henkeä Porvarikoululla hankkeessa 
kehitetään oppilaitoksen toimintaympäristöä ja järjestetään opiskelijoille ja 
henkilökunnalle liikkuva opiskelu henkistä toimintaa 
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Stipendit 
2021
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PAM Raahen Seudun ammattiosasto 093
Eetu Kallela    200€

Zonta of Raahe -stipendi
Viivi Kinnunen    100€

Vähittäiskaupan Ammattikasvatussäätiö
Aino Heikkilä    250€
Viivi Kotajärvi   250€
Anne Laukkarinen   250€
Marko Koskelin   250€
Janita Hänninen   250€
Pinja Pellikka   250€

Raahen Yrittäjät 
Petteri Sippala    200€
Maria Kuusniemi   100€

SEUL Suomen elektronisen urheilun liitto 
Joel Lehtikangas    100€

Lions Club Vihanti 
Catrin Mayer    50€

Pohjola-Norden stipendikirja 2021
Maria Kuusniemi

Raahen Kauppaoppilaitoksen Stipendirahastosäätiön
Raahen Porvari- ja Kauppakoulurahastot
Menestyminen opinnoissa
Taina Pollari    250€
Niko Korkala    250€
Riikka Sipola   250€

Raahen Kauppaoppilaitoksen Stipendirahastosäätiön
Raahen Kauppakamariosaston stipendit
Maria Kuusniemi    250€  RPKK
Elina Käräjäoja    125€  JEDU, Haapavesi
Jere Puomio   125€  JEDU, Haapavesi
Salla Tyyskä   125€  JEDU, Oulainen
Helka Meriluoto   125€  JEDU, Oulainen
Kimmo Koivukangas  250€  OAMK
Anu Hietala   250€  OAMK
Katja Timonen   125€  BRAHE
Pasi Halkola   125€  BRAHE

Raahen Kauppaoppilaitoksen Stipendirahastosäätiön
Juhlarahaston stipendit
Ari-Pekka Virsu   1000€  OAMK
Maria Vähäsarja   1000€  OAMK
Marjo-Riitta Alatalo  1000€  DIAK
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