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Keskiviikko 14.6. klo 9.00 – 11.00
Kokkolan suomalainen lukio, Länsipuisto
rehtori Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (pj.)
rehtori Markku Anttila, Kokkolan suomalainen lukio (siht.)
rehtori Raimo Lammi, Kokkolan suomalainen lukio
rehtori Ulla-Maija Latvala, Kokkolan suomalainen lukio
vs. rehtori Nina Hansen, Karleby svenska gymnasium
rehtori Terho Taarna, Kokkolan aikuislukio
rehtori Leevi Norrena tai Marjaana Typpö, 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
vs. rehtori Mirja Siironen, 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
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja merkittiin osallistujat. Osallistujat kertoivat ajankohtaiset
terveiset verkostolle:
Sirkku P.: Keski-Pohjanmaan ammattiopiston uusi organisaatiomalli on vahvistettu; 8 toimialaa +
kansanopisto, joissa mukana sekä aikuisten että nuorten koulutus. Toimialoille on valittu
toimialapäälliköt:
- Toni Uunila: teollisuus ja logistiikka-ala
- Tom Bjon: rakennusalat
- Tuula Junttila: ruoka- ja puhdistuspalveluala
- Ulla Kauppinen: liiketalouden ala
- Mika Väisälä: ICT- ja media-ala
- Petri Saari: Valmentavat ja ohjaavat & YTO-opinnot
- Leena Sundell: Hyvinvointiala
- Hanna-Mari Laitala: luonnonvara-ala
- Salla Lillhonga: Keski-Pohjanmaan kansanopisto
Markku A.: Kokkolan suomalaisen lukion toimipaikat yhdistyvät 1.8.2018. Työryhmät valmistelevat
asiaa. Länsipuiston yläkoulun toiminta hajautetaan muille kouluille; asia menee kaupungin
valtuuston käsittelyyn lokakuussa. KSG:n rehtori Bernt Klockars on siirtynyt Vaasaan ja hänen
tilallaan aloittaa Cecilia Hägglund-Nygård.
Raimo L.: Uusia aloittavia lukiolaisia Yhteislyseolla 136. Yhteensä talossa noin 800 oppilasta ja
opiskelijaa (yläkoulu + lukio). Oppilaitoksessa on tehty ja tehdään edelleen remonttia
sisäilmaongelmien poistamiseksi. Sisäilmakyselyn perusteella noin puolella erilaisia oireita.

Ongelmana ollut lähinnä riittämätön ilmastointi. Kysely tehdään syksyllä uudelleen ja katsotaan,
onko tilanne parantunut.
Ulla-Maija L.: Kiviniityssä sisäilma liian kuivaa tehokkaan ilmastoinnin vuoksi. Ulla-Maija jää
eläkkeelle joskus ensi lukuvuoden aikana.
Mirja S.: Mirja on ollut Perhon lukiossa äidinkielen opettajana, mutta vaihtoivat Outi Leväsen
kanssa pestiä keskenään. Mirja toimii vuoden eteenpäin tässä tehtävässä. Lukiossa on 65
opiskelijaa, joista 25 aloittavaa. Yläkoulun puolella 140. Ikäluokat ovat Perhossa verrattain suuria,
noin 50-60. Sisäilmaongelmia myös Perhossa: kirkonkylälle rakennetaan uutta alakoulua ja
yläkoulun saneerausta tai uuden rakentamista pohditaan; henkilökunta on ohjattu
jatkotutkimuksiin. Ammattilukiotoiminta Perhon toimipaikan kanssa supistunut, mutta vuosien
aikana noin 100 ammattilaista on saanut myös ylioppilaslakin. Tänä vuonna yo-kirjoituksista hyvät
tulokset. Lukio ja yläkoulu siirtyvät 4-jaksojärjestelmään.
Kaija K-W.: 135 lähihoitajaa valmistui; SOITElta jää eläkkeelle vuosittain noin 130-140, joten
työllisyys alalla hyvä. Centria-amk siirtyi kampukselta pois vuoden vaihteessa. Myös sosiaali- aj
terveysala tullee siirtymään ammattikampuksella 2019. Sisäilmaongelmia tutkittu ja pääsyy näyttää
olevan ilmanvaihdossa.
Tom B.: Rakennusalat siirtyvät syksyllä hänen alaisuuteen. Sisäilmaongelmia myös
ammattikampuksella eli joka päivä joku oireilee.
Terho T.: 10-luokka ei ala tulevana lukuvuonna, koska sille ei ollut kysyntää yläkouluille tehdyn
tiedustelun pohjalta. Terho siirtyy ensi lukuvuodeksi tekemään 80% työaikaa.
2. Lv. 2016–17 rehtorityöryhmän toimintakertomuksen ja toteutuneen yhteistyön tarkistaminen
Esitys: Tehdään lv. 2016–17 toimintakertomusluonnokseen tarvittavat muutokset ja täydennetään
liitettä Yhteistyön toteuma lv 2016-17. Rehtoriryhmän toimintakertomus ja yhteistyön toteuma
esitellään ja hyväksytetään toisen asteen yhteistyöryhmän elokuun kokouksessa 2016. TUOKAA
YHTEISTYÖN TOTEUMALUVUT (ks. liite) KOKOUKSEEN TAI LÄHETTÄKÄÄ ETUKÄTEEN Terhille!
Asian käsittely: Päivitettiin toimintakertomus (liite1). Täydennettiin yhteistyön toteumataulukko
(liite2), mutta siitä jäi vielä puuttumaan tietoja. Terhi kysyy puuttuvat tiedot suoraan rehtoreilta.
3. Rehtorityöryhmän toimintasuunnitelman laatiminen lukuvuodelle 2017–18 toisen asteen
yhteistyöryhmän määrittämät yhteistyön painopisteet huomioiden
Esitys: Työstetään yhdessä rehtorityöryhmän toimintasuunnitelmaluonnos valmiiksi toisen asteen
yhteistyöryhmän elokuun kokousta varten.
Asian käsittely: Päivitettiin toimintasuunnitelma (liite3).
4. Tarkistetaan toisen asteen opintotarjotin ja väyläopinnot
Esitys: Terhi esittelee kokoamaansa opintotarjotinta (https://wilma.kpedu.fi/browsecourses), ja
tehdään siihen tarvittavat lisäykset ja muutokset.
Asian käsittely: Opintotarjottimella lähinnä ammatillisen koulutuksen YTO-aineita; 4 jatkoopintoihin valmentavaa verkkokurssia, hygieniaosaaminen sekä linkki väyläopintoihin.
Väyläopintoihin haetaan suoraan centrian koulutuskalenterin kautta. Lukioiden yhteiset kurssit
eivät ole tällä tarjottimella.

5. Henkilöstön koulutus lukuvuoden 2017-2018 aikana.
Esitys: alueen lukioilla jatkuu yhteinen hanke ”Lukion opettajuus päivittyy ohjaamaan
tulevaisuuden osaamiseen”, jossa alihankkijoina ovat Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja
Centria-ammattikorkeakoulu. Tarkistetaan hankkeeseen liittyvät koulutuspäivät sekä muut tiedossa
olevat yhteiset koulutuspäivät.
Asian käsittely: Lukiohankkeen väliraportointia tehdään parhaillaan. Luvattu osallistujamäärä ei
toteudu, noin 2/3 luvatusta näyttää toteutuvan. Lukiohankkeeseen liittyvä yhteinen koulutuspäivä
on 18.11.2017; tämän lisäksi lukioiden omia ja alueellisia koulutuspäiviä syksyn aikana.
15.9.2017 on ammattiopiston eOppimisen päivä Kampushallissa, johon lukioiden opettajat ovat
tervetulleita, Terhi lähettää ohjelman lukioiden rehtoreille.
6. Toisen asteen yhteisesitteen päivittäminen
Esitys: Päätetään yhteisestä markkinointimateriaalista. Painetaanko viimevuoden tapaan yhteinen
esite julisteen muodossa?
Asian käsittely: tehdään juliste; koulutusyhtymän viestintäsuunnittelijat suunnittelevat; toivottiin
”nuorekkaampaa” ilmettä, nykyinen on melko virallinen.
Tarkistetaan painosmäärä.
7. Muut ajankohtaiset asiat
•
•
•
•

Liikkuva koulu- rahoitusta Keski-Pohjanmaan ammattiopistolle
Perhon liikunnanopettajat tehneet aktiivista työtä liikunnan lisäämiseksi; välituntiliikuntaa
runsaasti, city-run- tapahtumaan osallistuminen, yritykset ja kunta ovat tukeneet
rahallisesti toimintaa,
KSL: henkilökuntaa aktivoitu liikkumaan hankkeen myötä ja toimintaa laajennetaan
opiskelijoille (smart break – kokeilu: 3x ½ min taukoliikuntaa)
EDU+JOB-messut: 8.2.2018 Kampushallissa; tapahtuma suunnattu erityisesti 2asteen
opiskelijoille; järjestäjät tulevat keskustelemaan kohderyhmästä 8.9. K-P:n opojen ja
rehtoreiden tapaamiseen

