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1. Tervetuloa EKOon, Eurajoen kristilliseen opistoon! 

EKO on elämistä, kokemista, oppimista.  

EKO on vireä, monikulttuurinen aikuisoppilaitos.  

 

EKO:ssa yhdessä oppiminen, kokeminen ja eläminen tukevat 

opiskelijan persoonallista kehittymistä ja kykyä toimia aktiivisena 

kansalaisena. Erilaisuus on rikkautta.  Yhteiset pelisäännöt opettavat 

keskinäiseen kunnioitukseen ja arvostukseen eri ikäryhmien, 

sukupuolten, kulttuureiden ja kansallisuuksien välillä. 

 

Opiston koulutus pohjaa kristilliseen ihmiskäsitykseen ja arvoihin. 

Jokainen ihminen on ainutkertainen, jokaisella on mahdollisuus löytää 

omat lahjansa ja voimavaransa. Ihminen on luotu yhteyteen toisten 

ihmisten ja luonnon kanssa. Tähän pohjautuvat myös opiston arvot: 

yksilöllisyys, yhteisöllisyys, suvaitsevaisuus ja kestävä kehitys. Kaikki 

ovat tervetulleita opiskelemaan EKOon omasta 

elämänkatsomuksestaan riippumatta. 

 

Eurajoen kristillinen opisto on kansanopisto, joka on perustettu 

vuonna 1926. Sen omistaa Eurajoen kristillisen opiston 

kannatusyhdistys ry, joka on valinnut hallituksen hoitamaan opiston 

asioita.  
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Opiston tilat ja rakennukset: 

 

Toimisto 

Opiston toimisto on auki opiskelijoiden asioimista varten ma–pe klo 

8.00–14.30. 

 

 

Päärakennus 

Päärakennuksessa on ruokasali, juhlasali, opettajahuone ja erilaisia 

opetustiloja. Rakennuksen yläkerrassa on opiskelija-asuntoja. 

 

 

Mäntylä 

Mäntylässä on erilaisia opetustiloja mm. tietotekniikkaluokat. 

Yläkerrassa on opiskelija-asuntoja ja A-rapun kellarikerroksessa 

väestönsuoja. 

 

 

Asuntola 

Asuntolassa on kahden hengen huoneita, kaksi invahuonetta ja neljä 

yhden hengen huonetta, kolme keittiötä ja sauna.  Asuntolassa on 

myös seminaaritila. 

 

 

Veistola 

Veistolassa on teknisen työn opetustilat. 
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Yhteystiedot ja henkilökunta 

Eurajoen kristillinen opisto 

Koulutie 4, 27100 Eurajoki 

puh. 044 721 4802 (toimisto) 

opisto@eko.fi   www.eko.fi 

 

 

Rehtori Mirja Vuoristo, puh. 040 524 7480, mirja.vuoristo@eko.fi 

Opettajat 

Ahlbom Veera,  
kielten opettaja 

puh. 044-7214173, 
veera.ahlbom@eko.fi    

Bodor Kinga,  
suomen kielen opettaja 

puh. 044-7214850, 
kinga.bodor@eko.fi  

Haavisto Markku, musiikkilinja, 
musiikkiterapiakoulutus 

puh. 050-324 8138, 
markku.haavisto@eko.fi  

Laakkonen Katri, kasvatus- ja 
ohjausalan ammattitutkinto 

puh. 044 721 4811, 
katri.laakkonen@eko.fi  

Ritakallio Tiina,  
apulaisrehtori, fysioterapian ja 
hieronnan linja 

puh. 044 758 7209, 
tiina.ritakallio@eko.fi  

Saarinen Ella, aikuisten perus- 
opetus maahanmuuttajille 
 

puh. 044 721 4804, 
ella.saarinen@eko.fi  

Suuriniemi Turkka 
Vahva työllistyjä –hanke 

puh. 044-7214180 
turkka.suuriniemi@eko.fi  

Turunen Hanna,  
perus- ja lisäopetus 

puh. 044 734 9442, 
hanna.turunen@eko.fi  

Vanha-Rauvola Tuure, 
fysioterapian opettaja 

puh. 050 569 1707,  
tuure.vanha-rauvola@eko.fi  

Viitasalo Pekka,  
veneenrakennus 

puh. 044 721 4806, 
pekka.viitasalo@eko.fi  

Wróblewska Aleksandra,  
suomen kielen opettaja 

puh. 044-7214809, 
aleksandra.wroblewska@eko.fi  

 

mailto:opisto@eko.fi
http://www.eko.fi/
mailto:mirja.vuoristo@eko.fi
mailto:veera.ahlbom@eko.fi
mailto:kinga.bodor@eko.fi
mailto:markku.haavisto@eko.fi
mailto:katri.laakkonen@eko.fi
mailto:tiina.ritakallio@eko.fi
mailto:ella.saarinen@eko.fi
mailto:turkka.suuriniemi@eko.fi
mailto:hanna.turunen@eko.fi
mailto:tuure.vanha-rauvola@eko.fi
mailto:pekka.viitasalo@eko.fi
mailto:aleksandra.wroblewska@eko.fi


EKOlaisen opas 2020-2021     6 (12) 

Toimisto 

Aho Annemari,  
toimistosihteeri, 
vuorotteluvapaa 

puh. 044 721 4802, 
opisto@eko.fi 

Eloranta Tanja,  
talouspäällikkö  

puh. 040 519 7209, 
tanja.eloranta@eko.fi 

Lähteenmäki Eija-Liisa 
vs. toimistosihteeri 

puh. 044 721 4802, 
opisto@eko.fi 

 

Keittiö 

Korsi Teija, 
kokki 

puh. 044 721 4808, 
teija.korsi@eko.fi 

Vuoristo Birgit, 
emäntä 

puh. 044 721 4808, 
birgit.vuoristo@eko.fi 

 
Kiinteistö 

Tuominen Sirpa,  
siistijä  

puh. 044 721 4810, 
sirpa.tuominen@eko.fi  

Töllikkö Anne, 
siistijä  

puh. 050 324 8139, 
anne.tollikko@eko.fi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:opisto@eko.fi
mailto:tanja.eloranta@eko.fi
mailto:opisto@eko.fi
mailto:teija.korsi@eko.fi
mailto:birgit.vuoristo@eko.fi
mailto:sirpa.tuominen@eko.fi
mailto:anne.tollikko@eko.fi
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2. Opiskelu 

Opiston lukuvuosi 16.8.2021-27.5. 2022 

 

Etätyöviikko 25.-31.10. 2021 

 

Lukuvuoden lomat: 

Joululoma 20.12.2021-2.1.2022 

Talviloma 21.-27.2. 2022 

 

Työpäivät alkavat opettajien tai opiskelijoiden pitämällä 

päivänavauksella klo 8.30 juhlasalissa. Päivänavaus on sisällytetty 

opetussuunnitelmaan yleissivistävinä opintoina. 

 

Opiskelijamaksut 

Toimistosihteeri laskuttaa opiskelijamaksut. 

Opintojen jatkuminen edellyttää annetun maksuaikataulun 

noudattamista. Mahdollisista maksuaikataulun muutoksista on 

neuvoteltava hyvissä ajoin talouspäällikön kanssa. 

 

Opiskelukortit ja opiskelutodistukset 

Toimistosta saa opiskelukortin, johon tarvitaan valokuva. 

Matkahuollolla ja VR:llä on oma opiskelijakortti, johon saa 

oppilaitoksen todistuksen toimistosta.  

 

Opintojen keskeyttäminen 

Opintojen keskeyttämisestä tulee ensin keskustella linjanjohtajan 

kanssa ja sen jälkeen tehdä kirjallinen ilmoitus. Keskeyttäminen ei 

vaikuta meneillään olevan kuukauden opiskelijamaksuihin alentavasti.  

Kaikista poissaoloista on ilmoitettava linjanjohtajalle mahdollisimman 

nopeasti. 
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Vakuutukset 

Opiston opiskelijavakuutus korvaa opiskelijalle opistolla tai 

koulumatkalla (suoraan kotoa tai suoraan kotiin) sattuneesta 

tapaturmasta aiheutuneita kuluja. Opiston esinevakuutukset eivät 

kata opiskelijan henkilökohtaisia tavaroita. 

 

Internetyhteydet 

Opiskelijoilla on käytössään langaton verkko: 
Wlan -tunnus asuntolarakennuksessa: EKO_Asuntola, salasana Opisto90 

Päärakennus ja Mäntylä rakennus: Eko_Vieras, salasana Opisto90.  
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3. Eläminen ja asuminen opistolla 

Alkoholi ja muut päihteet 

Alkoholin tai huumeiden tuominen ja niiden vaikutuksen alaisena 

oleminen opistolla on kielletty. Sääntö koskee myös vieraita. Jo pelkkä 

epäilys alkoholin tai huumeiden käytöstä riittää syyksi asuntolasta 

erottamiselle. 

 

Opiston alue on savuton. 

Vapaa-aika 

Koulun kuntosali on käytettävissä arkisin klo 15 jälkeen sekä 

viikonloppuisin.   

Koulun liikuntasalin on ekolaisten käytössä torstaisin klo 16.30–17.30. 

Pururata ja jäähallin yleisövuorot ovat kaikkien liikunnasta 

kiinnostuneitten käytettävissä 

Eurajoen kunnankirjasto on osoitteessa Weener-tie 1. 

Kirjastoauto käy opiston pihassa tiistaisin klo 18.10–18.30. 

Opiskelijahyvinvointi 

Terveydenhoitaja Niina Poutala on tavattavissa opiston 

asuntolarakennuksessa päivystäjän huoneessa keskiviikkoisin klo 

8.30–15.30 p. 044 450 3954. niina.poutala@kessote.fi 

 

Koulukuraattori Katja Verronen on tavattavissa opiston 

asuntolarakennuksen päivystäjän huoneessa tiistaisin ja torstaisin klo 

8.30-15.30 p. 044-4312561. katja.verronen@eurajoki.fi  

 

Lääkäripalvelut Eurajoen terveysasemalla, Palvelukeskus Jokisimpukka 

osoite Rantaperentie 1, 27100 Eurajoki, puh. 02 677 3935, ma–pe klo 

8–16.  

Ensiapu: klo 8-21 p. 02 677 3705 Harjavallan pääterveysasema, 

Koulukatu 2, 29200 Harjavalta 

Päivystys arkisin klo 21–8 ja viikonloppuisin Satakunnan 

keskussairaalassa: Sairaalantie 3, Pori, puh. 116 117. 

mailto:niina.poutala@kessote.fi
mailto:katja.verronen@eurajoki.fi
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Posti 

Opiston postiosoite on Koulutie 4, 27100 Eurajoki. Lähetyksissä on 

mainittava myös linjan / kurssin nimi. 

 

Lähtevää postia varten on opiston piha-alueella keltainen 

postilaatikko, joka tyhjennetään arkisin klo 9.00.  

 

Sanoma- ja aikakauslehdet ovat luettavissa päärakennuksen 

alakerrassa.  

Ruokailu 

Aamupala  klo 7.30–8.30 (ti–pe)  

Lounas   lukujärjestyksen mukaan 

Kahvi  lukujärjestyksen mukaan 

Päivällinen klo 16.00–16.45 (ma–to) 

 

Erikoisruokavalioista sovitaan emännän kanssa. Muista ilmoittaa myös 

poissaolosi. 

 

Jätä päällysvaatteet ja isot laukut naulakkoon, joka on aulassa 

ruokasalin vieressä.  

Autot ja polkupyörät 

Autot saa pysäköidä vain niille varatuille parkkipaikoille. 

Pistokkeelliset parkkipaikat ovat maksullisia. 

Omia polkupyöriä voi säilyttää päärakennuksen takana olevassa 

vajassa. 

Vikailmoitukset 

Sähkö-, vesi-, ym. vioista ilmoitetaan siistijöille tai toimistoon. 

Hätätapaukset klo 15.00 jälkeen ilmoitetaan rehtorille, 

apulaisrehtorille tai talouspäällikölle.  

Ilmoitustaulut 

Ajankohtaisista tapahtumista ilmoitetaan ilmoitustauluilla. 

Viikkotiedotteesta näet viikon tapahtumat. 
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Valokuvaus 

Opiston yhteisissä tilaisuuksissa otettuja kuvia käytetään opiston 

esitteissä ja kotisivuilla. 
 

Hätänumero 112 
Yleinen hätäilmoitus, ambulanssi, paloilmoitus, poliisi 
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4. Opiston säännöt 

Järjestyssäännöt 

 

Opiskelu 

Osallistun oppitunneille sekä teen tehtävät tunnollisesti. 

Käyttäydyn asiallisesti sekä noudatan sääntöjä ja ohjeita. 

Kunnioitan ja otan huomioon toiset ihmiset. 

 

Poissaolot 

Noudatan oman linjan poissaolo-ohjeita. 

 

Tupakointi ja päihteet 

En käytä tai pidä hallussa päihdyttäviä aineita opiston alueella. 

En tupakoi opiston alueella. 

 

Asuminen 

Noudatan asuntolassa hyviä tapoja. 

Annan kaikille yörauhan (22.30-07.30). 

Pidän huoneeni ja yhteiset tilat siisteinä. 

 

Kurinpito 

Jos et noudata järjestysääntöä, sinua voidaan kurinpidollisesti rangaista. 

Rangaistuksia ovat kirjallinen varoitus, opiskelusta sekä asuntolasta 

erottaminen. 

Opiskelu- ja asuntolapaikan säilyttäminen edellyttävät järjestyssääntöjen 

noudattamista. 

 

 


