
1960 – luku 
 
Kalajoen kansalaisopiston perustamishistoria lähtee liikkeelle vuo-
desta 1963, jolloin Kalajoen tuore nuorisotyölautakunta kokoontui 
kolmanteen kokoukseensa. Kokouksessa päätettiin tehdä esitys kun-
nanvaltuustolle kansalaisopiston perustamisesta paikkakunnalle. 
Monien vaiheiden jälkeen kunnanhallitus ja valtuusto hyväksyivät 
esityksen ja kansalaisopisto sai ensimmäisen johtokunnan 2.4.1965 
jolloin nuorisolautakunnan osuus kansalaisopiston perustamisesta 
päättyi.  
 
Kansalaisopiston johtokunnan ensimmäisenä puheenjohtajana aloitti 
Veikko Sipilä. Opetusministeriö myönsi Kalajoen kansalaisopistolle 
perustamisluvan 13.4.1966 ja hyväksyi opiston työohjelman. Ensim-
mäisenä rehtorina aloitti fil.kand. Jyrki Härkönen 1.9.1966 alkaen. 
Härkönen toimi rehtorina vain yhden kauden ja syksyllä 1967 rehto-
rina aloitti yht. maist. Olavi Kaattari.  
 
Ensimmäinen työkausi alkoi lokakuun 3. pvänä 1966. Kiinnostus 
opistoa kohtaan oli valtava. Useimmat opintopiirit täyttyivät hetkessä. 
Rinnakkaispiirejä ja uusiakin piirejä oli perustettava, jolloin varatut 
määrärahat hupenivat nopeasti säästötoimenpiteistä huolimatta.  
 
Kalajoen kansalaisopiston toiminta alkoi myös Rautiossa samaan ai-
kaan. Himangan suuntaan tehtiin myös tiedusteluja, mutta tuolloin 
Himanka ei ollut kiinnostunut yhteistyöstä Kalajoen kansalaisopiston 
kanssa.  
 
Näytelmäpiiriltä valmistui vaativa näytelmä ”Niskavuoren naiset.” Ku-
donta, käsityöt, merenkulku ja ensiapukurssit olivat ohjelmassa tuol-
loin sekä kuntoliikunta eri-ikäisille ja vammaisvoimistelu sekä metal-
lityöt.  
 
Tuntiopettajia oli ensimmäisenä vuonna 50 ja tuntejakin kertyi peräti 
2555, 60 opiston piirissä 609 opiskelijan voimin.  

 

 



1970 – luku 
 
Kalajoen kansalaisopistossa jatkettiin hyvin alkanutta toimintaa. Al-
kuvuosina opiskelijoiksi otettiin vain 16 vuotta täyttäneitä; musiikin 
opetusta lukuun ottamatta; siinä annettiin opetusta myös alle 16 – 
vuotiaille jo vuodesta 1969 alkaen. Taloudellisesti oli tiukkaa 70 – lu-
vun alkupuolella, mikä aiheutti sen, että osallistujamäärät laskivat, 
niukan kurssitarjonnan vuoksi. 
 
Opiston perustamisesta saakka johtokunnan puheenjohtajana toimi-
nut Veikko Sipilä jätti puheenjohtajan tehtävät paikkakunnalta muu-
ton takia.  
 
Kuntalaisille tarjottiin mm. Naisten autopiiriä, maatalouden kirjanpi-
toa, pikakirjoitusta ja konekirjoitusta. Kansalaisopistolla ei ollut omaa 
toimipaikkaa, vaan kursseja pidettiin kouluilla, kuten nykyäänkin sekä 
isommissa maataloissa pidettiin kudontapiirejä. Kudontapiirit olivat 
suosittuja ja niitä oli joka kylällä. Naisille ja miehille oli kuntoliikuntaa 
ja sitäkin oli melkein joka kylällä. 
 
Opiston tehtävänä oli edistää aikuiskasvatusta opettamalla varttu-
neille nuorille ja aikuisille heidän vapaa-aikanaan sellaisia tietoja ja 
taitoja, jotka olivat tarpeellisia kansalaiselämässä, antaisivat pohjan 
jatko-opiskelulle sekä edistäisivät itseopiskelua ja henkistä itsensä 
kehittämistä, ynnä ohjata heitä vapaa-ajan oikeaan käyttöön.  
 
Ensimmäiset ATK-kurssit järjestettiin jo 70 – luvun lopulla. Konekir-
joituskurssit olivat suosittuja ja parhaimman tuloksen sai 6191 netto-
lyönnin perusteella 30 minuutin nopeuskokeessa. 
 
Vieraista kielistä opiskeltiin englantia, ruotsia ja saksaa. Englannin 
ryhmiä oli useita. 
 
Vuoden 1979 lopulla opiskelijoita oli yhteensä 1152, joista miehiä 312 
ja naisia 840. Opiston menot olivat 304.733 markkaa ja valtion-
osuutta saatiin tuolloin 192.126 markkaa, kurssituloja 8.820 mark-
kaa. 
 



1980 – luku 
 
Opistoon palkattiin ensimmäinen päätoiminen opettaja Marja Mattila 
os. Koskela tekstiilityöhön. Soilat – kuoro aloitti kansalaisopistossa 
syksyllä 1983. Kuoroa on johtanut alusta saakka Soili Autio.  
 
Liikunta ja kädentaitopiirien lisäksi kansalaisopiston ohjelmaan on 
kuulunut mm. lihanleikkauskurssia, elokuvapiiriä ja on opiskeltu puu-
kauppoja ja konekirjoitusta.  
 
Tuntikatto on rajoittanut toiminnan laajentamista ja taloudellisesti on 
ollut tiukkaa vuosikymmenen alkupuolella. Toisaalta 1980 luvun al-
kupuolella jouduttiin keskeyttämään jopa 20 kurssia opiskelijoiden 
vähyyden vuoksi.  
 
Vuonna 1984 on kuitenkin opetustunteja pystytty lisäämään ja musii-
kin osuus opetuksesta oli tuolloin 28 %.  

1989 kansalaisopiston johtokunta lakkautettiin ja opisto tuli koululau-
takunnan alaisuuteen. Opisto sai oman rakennuksensa kun nykyinen 
kansalaisopiston rakennus saneerattiin opiston käyttöön. Uudet omat 
tilat helpottivat kurssien järjestämistä.  

1989 opiskelijoita oli peräti 1570, mikä on todella paljon. 1980 luvulla 
kansalaisopistosta saattoi valmistua perhepäivähoitajaksi.  

Fermaatti kuoro aloitti 1988 syksyllä Kalajoen seurakunnan nuorten 
kuoron nimellä ja keväällä muuttui nimeksi Kalajoen nuorten kuoro ja 
lopullisen nimen Fermaatti kuoro otti nimekseen 1990 oppilaiden eh-
dotuksesta 

 
 
 
 
 
 
 
 



1990 – luku 
 
1991 Kansalaisopistossa alkoi 25. toimintakausi. Lyhyt kurssit ran-
tautuivat kansalaisopistoon ja opiskelijamäärät nousivat siitä syystä 
runsaasti.  Rehtorin virkaa hoiti edelleen Olavi Kaattari vuoteen 1999 
saakka, jolloin hän jäi eläkkeelle. Tuolloin myös päätoimisen rehtorin 
virka lakkautettiin ja rehtorin tehtävät siirtyivät osaksi sivistystoimen-
johtajan tehtäviä.  
 
Sivistystoimenjohtajana oli tuolloin Marja-Leena Yliparkas ja hän hoiti 
myös kansalaisopiston rehtorin tehtäviä osa-aikaisesti. 
 
90 – luvulla lyhytkurssit olivat suosittuja ja nostivat opiskelijamäärän 
ennätyskorkealle. Lyhytkurssit asettivat myös uusia vaatimuksia tie-
dottamiselle.  

Määrärahoista oli edelleen puute ja sen vuoksi toimintaa jouduttiin 
supistamaan.  Lasten opetusta oli runsaasti ja tietotekniikan opinnot 
kuuluivat jo vakituisesti ohjelmaan.  
 
Lukuvuoden päättyessä opetustunteja oli noin 4600. Päätoimisena 
opettajana toimi musiikinopettaja Juha Saransalmi. Musiikin osuus 
opetustunneista on kasvanut ja on jo melkein puolet tuntimääristä.  
 
Vieraitten kielten opiskelu piti pintansa ja englannin opiskelijoita oli jo 
melkoinen joukko, myös venäjää ja muita vieraita kieliä opiskeltiin 
ahkerasti. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2000 – luku 
 
2000 – luku alkoi kansalaisopistossa alavireisesti. Opiskelijoita oli 
vuosikymmenen alussa vain noin 1100 eli tämä oli iso pudotus par-
haisiin vuosiin verrattuna. Myös pitkään; noin 30 – vuotta; opistossa 
kädentaito-opettajana toiminut Liisa Niemelä jäi eläkkeelle.  
 
Sivistystoimenjohtajan sairastumisen johdosta rehtorin virkaa hoiti 
vs. sivistystoimenjohtaja Heli Huttunen keväästä 2001 kevääseen 
2003. Iiris Markkanen aloitti päätoimisena musiikinopettajana 2003.  
Kansalaisopiston rehtorin virkaa hoiti sivistystoimenjohtaja Helvi 
Rautiainen vuosina 2003 - 2006. Syksystä 2006 kevääseen 2008 
kansalaisopiston rehtorin virkaa hoiti osa-aikaisesti KM Kim Oja.  
 
Tämän jälkeen rehtorina on toiminut sivistysjohtaja Esa Siirilä ja toi-
mii edelleen. Eila Väliverronen toimi opistosihteerinä osa-aikaisesti. 
Nykyään koulutussuunnittelijan tehtäviä hoitava Maritta Nikupaavo 
aloitti vuoden 2009 alussa. 
 
Taiteen perusopetus rantautui kansalaisopistoon. Ensin teatteri-il-
maisun kurssilla ja myöhemmin mukaan tuli kuvataidekoulu 2006 ja 
2009 myös tanssitaiteen perusopetus aloitti kansalaisopistossa. 
Tuolloin taiteen perusopetuksessa oli oppilaita yhteensä 69.  
 
Vuonna 2000 Kansalaisopisto otti käyttöön opistoille suunnatun Hel-
leWi-sovelluksen, joka helpotti opistosihteerin työtehtäviä huomatta-
vasti. Vuonna 2007 Hellewistä otettiin käyttöön uusi selainpohjainen 
versio.  
 
2006 kansalaisopiston mittariin tuli 40 – vuotta täyteen. Pyöreitä vuo-
sia ei juhlittu mitenkään erityisesti, vaan kansalaispisto järjesti eri lu-
entosarjoja pitkin vuotta. Kalajoen kansalaisopisto laajeni Himangalle 
2009 vuoden alussa eli kesken lukuvuoden. 
 
Teatteri-ilmaisun ryhmästä; joka oli aloittanut 2005; taiteen perus-
opetuksen päättötodistuksen saivat seitsemän oppilasta. 
 
 



2010 – luku 
 
Kansalaisopiston toimisto muutti kansalaisopiston rakennukseen ke-
sällä 2010. Kansalaisopisto tuli osaksi Kalajoki Akatemiaa. 
 
Taiteen perusopetukseen lisättiin musiikki syksyllä 2013. TPO ope-
tusta annetaan nykyään pianossa ja viulussa sekä kansanmusiikki- 
ja muskariryhmissä.  
 
2015 -2016 taiteen perusopetuksessa opiskelee 304 lasta ja nuorta. 
Tanssitaiteen ryhmissä tanssin ensiaskelia ottaa 53 alle kouluikäistä 
lasta. Kouluikäisiä lapsia ja nuoria nykytanssin saloja kokeilee ja har-
joittelee 92 innokasta oppilasta.   
 
Kuvataiteiden puolella opiskelijoita on 45 ja teatteri-ilmaisussa 17 ja 
musiikissa 98, joista muskari-ikäisiä on 39 ja Fermaatti – kuorossa 
laulaa 36 tyttöä sekä pianossa, viulussa ja kansanmusiikkiryhmässä 
23 opiskelijaa.   
 
Vuonna 2015 kansalaisopistolle kertyi tunteja noin 8391, nettokurs-
silaisia oli 1892 ja brutto 3591, toteutuneita kursseja oli 297.  Kansa-
laisopiston pitkäaikainen opistosihteeri Eila Väliverronen jäi eläk-
keelle 2011.  
 
Syksyllä 2015 kansalaisopiston rakennusta saneerattiin toimistoti-
loiksi, mutta näihin suunnitelmiin tuli loppuvuodesta muutos. Pohjan-
kylän koulun tilaongelmien vuoksi perusopetus tarvitsi tiloja ja kansa-
laisopiston rakennus otettiin perusopetuksen käyttöön tammikuussa 
2016.  
 
Pohjankylän koulun tilaongelmien takia kansalaisopiston toimisto 
muutti joulukuussa 2015 rantataloon kaupungintalon kupeeseen. 
 


