
II asteen rehtorityöryhmä    Kokous Muistio 2 /2020-21 
 
Aika:  Perjantai 23.10.2020. klo 9- 10.20 
Paikka:  TEAMS-kokous ja osa paikalla Talonpojankatu 6 Tapanila, yht. 28 henkilöä.  
Kutsuttu:  rehtori Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (pj.) 

rehtori Markku Anttila, Kokkolan suomalainen lukio (siht.) 
 rehtori Raimo Lammi, Kokkolan suomalainen lukio 
 rehtori Cecilia Hägglund-Nygård, Karleby svenska gymnasium + 3 opiskelijaa 
 rehtori Jonna Finell, Kokkolan aikuislukio ja ammattilukio + 3 opiskelijaa 
 apulaisrehtori Maija Huuki-Anthopoulou, Kannuksen lukio + opiskelija 

rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo, Kaustisen musiikkilukio + 2 opiskelijaa + opettaja Mari S.  
 rehtori Petri Saari, Vetelin lukio + opiskelija 
 rehtori Viola Storbacka, Kronoby gymnasium 
 rehtori Jussi Peltokangas, Toholammin lukio 

rehtori Minna Vanhamäki Pietarsaaren suomenkielinen lukio 
 rehtori Anni Riihimäki, Perhon lukio + opiskelija 

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 Leena Sundell, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
toimialapäällikkö Mika Väisälä, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  
toimialapäällikkö Ulla Kauppila, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
toimialapäällikkö Petri Ahoniemi, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  
toimialapäällikkö Sari Haglund, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto  
toimialapäällikkö Salla Lillhonga, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
opintoasianpäällikkö Merja Kivelä, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
oppisopimuspäällikkö Hannele Häli, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
toisen asteen koordinaattori Terhi Petäjä  
Muut kutsutut: Anne Eteläaho ja Laura Nygård (ent. Nikkanen)  
Kpedun opiskelijakunta: Markus Heikkinen (KeKo ry.), Maisa Pirttimäki ja Annika 
Huhdanmäki (Kannuksen toimipaikka), Kaisa Rehula (Kaustisen toimipaikka) 
 
 
 

Käsitellyt asiat: 
 

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
 
Terhi Petäjä avasi kokouksen ja merkittiin osallistujat: 15 opiskelijaa, 10 rehtoriryhmän jäsentä ja 3 
opiskelijakuntaa ohjaavaa henkilöä, yht. 28 osallistujaa.  
 
 

2. Oppilaitosten puheenvuorot 
 
Perhon lukio 
Opiskelijakunta ei ole ollut mukana vielä LOPS-työssä, mutta opiskelijoilta tullaan syksyn aikana 
keräämään ajatuksia. Kolme LOPS- iltapäivää tulossa. Opiskelijakunta on suunnitellut tapahtumia ja 
turnauksia mm. lentopalloturnaus ja ryhmäytymisiä; opiskelijoiden ”olohuoneessa” on kahvia 
tarjolla. Opiskelijoita on ollut Kpedun Perhon toimipaikan mukana eräretkellä Posiolla. 
 



Vetelin lukio 
Opiskelijakunnan hallitus on valittu ja aloitettu opiskelijakuntatoimintaa. Opiskelijat saavat läppärit 
ja kirjoja ilmaiseksi. Opiskelijoiden tilaan hankittu jääkaappi, sohva, kahvin- ja vedenkeittimet. 
 
Kaustisen musiikkilukio 
Musiikkilukiossa on suunniteltu tulevaa lukuvuotta ja ryhmäytymisiä; käytössä jaksokahvitus ja 
opiskelijoista muodostettu tiimejä esim. tiedotus- ja markkinointi- ja tuotantotiimit. Jokaisella 
vuosikurssilla on myös oma hallitus. Tällä hetkellä esim. 2 vsk suunnittelee vanhojen tansseja. 
 
Kannuksen lukio 
Marraskuussa toteutetaan ryhmäytymispäivä ja opiskelijoiden osallistamista LOPS-työhön. Tähän 
käytetään myös hankerahaa. 
 
KSL 
Kokkolassa toteutettu kolme kyselyä keväällä toteutuneesta etäopiskelusta ja toimintaa kehitetty 
palautteen mukaan. Toimipaikkojen yhdistämistä suunnitellaan ja opiskelijoita mukana 
työryhmässä. LOPS- työ hyvässä vaiheessa ja sekä opiskelijoiden että opettajien osallistaminen 
siihen. Tällä hetkellä molemmilla toimipaikoilla on omat opiskelijakunnan hallitukset + yhteinen 
hallitus. Ryhmäytyminen toteutettu elokuussa ja myös hallitukset ovat ryhmäytyneet. 
Marraskuussa valitaan Kokkolan nuorisovaltuusto, johon valitaan KSL:ltä kaksi edustajaa. 
 
KSG 
Lukiolla tiivis yhteistyö opiskelijakunnan hallituksen kanssa. Opiskelijaedustus on mm. 
johtokunnassa ja työhyvinvointiryhmässä. Joka kuukausi järjestetään jotain tapahtumia. 
Opiskelijakunta hoitaa kahvitarjoilun järjestämisen joka päivä; viikon vuoroissa keitetään kahvit 
myyntiin. 
 
Ammattilukio 
Syksyn alussa tehty lukuvuosisuunnitelma, johon on pyydetty opiskelijoiden kannanotto mm. 
tapahtumista. Jatkuvuus hankalaa, koska vain abiturientit ovat koko ajan paikalla, muut paljon 
ammattiopinnoissa. Jaksopalaute on ollut käytössä vuodesta 2004 alkaen; kysytään mm. mikä 
toimii, mitä pitäisi muuttaa. LOPS-uudistukseen kysytään opiskelijoilta toiveita keväällä. Toimiva 
opiskelijakunta, kehitettävää aina löytyy. Osallistutaan myös Kokkolan nuorisovaltuustovaaleihin.  
 
Säännölliset kokoukset, joissa myös Kimmo-opettaja mukana. Opiskelijakunnan aloitteesta 
hankittiin mm. jääkaappi eväille, pingispöytä ja pleikkari; abiristeilyn tilalle suunnitellaan 
mökkiviikonloppua; abit myyvät kirjakirppiksellä lukion kirjoja. Asioista keskustellaan ja kerätään 
ideoita whatsapp-ryhmässä. Joulujuhlia suunnitellaan, vielä epävarmaan voidaanko järjestää 
penkkareita ja vanhojen tansseja. 
 
Kaustisen Evankelinen Opisto 
Opiskelijat ovat tällä hetkellä TOP-jaksolla, joten Maria edusti yksin. Etäopetus keväällä TEAMSin 
kautta. Eri hankkeissa osallistetaan opiskelijoita. Opiskelijakunnan hallituksen vaalit joka syksy. 
Toiminnassa opistoneuvosto, jossa edustajia opettajista, henkilökunnasta ja opiskelijoista; 1 kokous 
ollut jo syksyllä. Wilman tiedotteiden kautta vastataan opiskelijoiden kysymyksiin. Opintojen alussa 
ja tutkinnon osittain info-paketti, toimitaan mahdollisimman opiskelijalähtöisesti. Opiskelijoille 
tarjolla iltapäiväkahvit. Liikkuva opisto-hankkeen tuella hankittu mm. nyrkkeilysäkki yms., 
jumppapalloja luokkiin. Opiskelijoiden oma tila uudistettu ja sinne hankittu tabletteja. Syksyllä 
tehtiin yhteinen ryhmäytymisretki Teerijärvelle. Tiedotuksessa TEAMS, Wilma ja sähköposti 
aktiivisesti käytössä. 1.1.2021 oppilaitos liittyy Seurakuntaopistoon: nimeksi tulee 
Seurakuntaopisto, Kaustisen toimipaikka. 
 



Keski-Pohjanmaan ammattiopisto 
Jokaisella toimipaikalla toimii omat opiskelijakunnat ja hallitukset sekä lisäksi yhteinen KeKo ry. 
Opiskeluhuolto- ja hyvinvointiryhmissä on suunniteltu ryhmäytymispankki, josta voi varata 
ryhmälleen toimintaa. Opiskelijakunta ottaa kantaa arvioinnin toteuttamissuunnitelmiin. 
Toimialoittain kuullaan opiskelijoita ja mietitään mitä parannettavaa. Valtakunnallisessa Amis-
kyselyissä mukana: aloitus ja päättökyselyt: kysytään mm. opiskelijoiden vaikuttamisesta. 
 
Kaustisen toimipaikka: pienessä yhteisössä opiskelijoiden osallisuus ja yhteistyö luontevaa; kaikki 
päätetään yhdessä. Keskeistä on jatkuva keskustelu siitä, miten toimintaa kehitetään. Säännölliset 
palaverit käytössä. 
Kannuksen toimipaikka: Opiskelijakunta toimii aktiivisesti, on järjestetty tapahtumia ja 
ryhmäytymisiä. 
Ammattikampus: Amistamo-tapahtuma toteutui; Tupakan ja nuuskan vähentämiskampanja; 
savuttomuustyöryhmä. 
 
 


