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Kokous 3/ 2014-2015

Perjantai 16.1.2015. klo 9.00- 11.00
Kiviniityn lukio, Auditorio
rehtori Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (pj.)
rehtori Markku Anttila, Lucina Hagmanin lukio (siht.)
rehtori Raimo Lammi, Kokkolan yhteislyseon lukio
rehtori Ulla-Maija Latvala, Kiviniityn lukio
rehtori Bernt Klockars, Karleby svenska gymnasium
(rehtori Terho Taarna, Kokkolan aikuislukio, virkavapaalla lk 2014-15)
vs. rehtori Jonna Finell, Kokkolan aikuislukio
rehtori Leevi Norrena, Kannuksen lukio
rehtori Taina Lehtonen, Kaustisen musiikkilukio
rehtori Tero Lahtinen, Vetelin lukio
rehtori Erland Slotte, Kronoby gymnasium
rehtori Jussi Peltokangas, Toholammin lukio
rehtori Hannu Sulkakoski, Pietarsaaren suomenkielinen lukio
rehtori Outi Leväniemi, Perhon lukio
rehtori Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorio
rehtori Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto
toimialapäällikkö Tuula Junttila, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Tom Bjon, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Kaija Kähäri-Wiik, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toisen asteen koordinaattori Terhi Petäjä

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Asian käsittely: todettiin osallistujat ja kukin kertoi kuulumisia.
Sirkku: Ammatillisella puolella odotetaan arvioinnin opasta ja Eperusteita. Ammattiopisto siirtyy
nelijaksojärjestelmään lukuvuonna 2015-2016. Toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitalan
(luonnonvara) sijaisena toimii Kaisa-Leena Ahlroth ja Kannuksen toimipaikan va.
koulutuspäällikkönä toimii Jari Orjala.
Markku, Raimo, Ulla-Maija: ennen joulua annettiin nopealla aikataululla OPH:lle palautetta OPSuudistuksesta. Kokkolassa tehdään uuden opetussuunnitelman perusteiden mukaan yksi yhteinen
OPS lukioille. 2016 Kokkolan suomenkieliset lukiot yhdistyvät yhdeksi oppilaitokseksi. Lucina
Hagmanin lukio nyt viimeistä kertaa yhteishaussa. Jos Lucina Hagmanin koulu siirtyy
nelijaksojärjestelmään, niin silloin sama järjestelmä otetaan käyttöön lukion puolella Kälviällä.
Jonna: aikuislukio täytti 10- vuotta. Syksyllä ammattilukio siirtyy myös nelijaksojärjestelmään.
Leevi: Kannuksessa on positiivinen vire kaikesta epävarmuudesta huolimatta.
Yhteistoimintaneuvotteluja on käyty Toholammin lukion ja muidenkin kanssa yli maakuntarajojen.
Taina: Yhteistyöneuvotteluja eri tahojen kanssa käyty (Perho, Veteli) ja erilaisia toimintamalleja
suunniteltu. Taina menossa Helsinkiin OPS-palaveriin lukion toimintakulttuurin uudistaminentyöryhmään. Opintopolku.fi-demo ei toimi kunnolla. Opinto-ohjaaja virkavapaalla.
Tero: Vetelissä lukiolaiset ovat toteuttaneet yrittäjyysmessut paikallisten yrittäjien kanssa.
Yhteistoimintaneuvottelujen tulokset kerrotaan myöhemmin keväällä, kun mallit ovat selkiytyneet.

Outi: Perhossa ammattilukion tilalla on nyt enemmän kaksoistutkinnon suorittajia. Perusopetuksen
kanssa tehdään yhteistyötä.
Maria: Itsearvioinnit menossa. Järjestämislupaa asiaa selvitelty eri tahojen kanssa esim. muut
kansanopistot.
Tom, Tuula; OPS-työtä organisoidaan
2. Nelijaksojärjestelmän vaikutus lukiokoulutuksessa, Markku Anttila
Keskusteltiin aiheesta Markun tekemän esityksen pohjalta. (liitteenä) Koeviikko-systeemi
vakiintunut tiukasti lukio-opetukseen ja nelijakso-järjestelmän koetaan rasittavan sitä entistä
enemmän. Musiikkilukiossa ei ole koeviikkoa. Pohdittiin, että opiskelijoita tulisi motivoida
oppimiseen ja osaamiseen muuten kuin numeroilla; behavioristisesta oppimisnäkemyksestä tulisi
päästä eroon.
Opettajat ja rehtorit pitävät perinteistä 5-jaksojärjestelmää parempana.
Professori Jouni Välijärvi on kyseenalaistanut ylioppilaskirjoitukset ylipäänsä. Välijärvi tulee
puhujaksi lukiofoorumiin 19.2. yliopistokeskukseen.
3. Sähköisen Yo-kirjoitusten tilannekatsaus, Tero Lahtinen, Markku Anttila
Tietoa digabi.fi ja abitti.fi –sivustoilla. Ensimmäiset sähköiset koeversiot tuleva 30.1.2015.
Lukioihin on hankittu kannettavia tietokoneita kirjoituksia varten; osalla opiskelijoilla omat koneet.
Ipad ei sovellu kokeeseen. Sähköisiä kokeita on jo osittain kokeiltu. Opettajien osaaminen myös
tärkeää varmentaa.
4. Osaava-yhteistyö, Terhi Petäjä
Toivomukset koulutuksista Sanna Löfströmille. Sirkku toivoi Moodle- ja Kvyyt.fi koulutusta opettajille.
10.3.2015 klo 13-16 Osallisuus-seminaari Yliopistokeskuksessa; toivotaan runsasta osanottoa.
Seminaarin jälkeen alkaa ”Osallisuus opetuksessa”- valmennusohjelma, johon pääsee mukaan 8
opettajaa toiselta asteelta. Kokoontumisia 8 iltapäivää loppuvuoden aikana. Rehtoreiden toivotaan
mainostavan koulutusta oppilaitoksissaan. Rehtorit pitivät koulutusta tärkeänä ja ajankohtaisena. Jos
koulutus on suosittu eikä kaikki halukkaat pääse mukaan, voidaan ehdottaa Osaava-hankkeelle lisää
koulutusta tästä teemasta.
Osallisuusseminaarin ohjelma 10.3.2015
Osallisuus opetuksessa valmennusohjelma
Osallisuus opetuksessa valmennusohjelman sisältö
5. Lukuvuoden 2015-16 suunnittelua: mm. yhteistoiminta-ajat, opintotarjottimen koonnista
sopiminen,
Yhteistoiminta-ajat pidetään ennallaan ma-ke ja ti-to. Nelijaksojärjestelmässä tähän varattu ma-ke klo
14.20 – 15.50.
Opintotarjottimelle tulevat kurssit Terhille mahdollisimman nopeasti kevään aikana, kuitenkin
viimeistään 24.4. mennessä. Lukiolaiset valinneet lähinnä hygieniapassia ja amk-opintoja. Lukiokursseille ei ole tullut valintoja tarjottimen kautta. Lukiot käyttävät kuitenkin muuta kautta tarjolla
olevia verkkokursseja. Myös yhteistoimintaa lukioiden välillä opetustarjonnassa.
Pidetään kurssitarjonta kuitenkin laajana, sillä vähitellen opot alkavat oppia ohjaamaan opiskelijoita
hyödyntämään tarjottimen tarjontaa. Puhtaasti verkkokurssit on selkeintä toteuttaa tarjottimella.
Tero ja Taina voisi ilmoittaa Vetelissä ja Kaustisella käyttöön tulevan jaksojärjestelmän Terhille.

6. Muut ajankohtaiset asiat
-

tiedoksi opiskeluhuollon sopimukset: määräaikaiset sopimukset tehty;
kotikuntalaskutukset palveluista menossa;
Kuraattori Silva Sevolan sijaisuutta hoitaa nyt Satu Sundell; rehtoreilla epävarmuutta,
kun tieto opiskelijoiden asioista ei välttämättä siirry enää heille ja vanhemmat kyselevät
asioita.
Opiskeluhuollon koulutus ammattiopistolla 24.3. iltapäivällä. Kutsu/ ohjelma. Kaikki
toisen asteen toimijat voivat osallistua tänne.

a. Seuraava kokous 24.4. Tilaisuus opojen ja rehtoreiden kokouksen yhteydessä, Kaustisen Evankelinen
Opisto

