
Toisen asteen rehtorit ja opiskelijakunnan edustajat, 11.11.2022 klo 9.00 – 11.00 

Paikka: Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Auditorio ja TEAMS 

Läsnä: (28) 

-Vetelin lukio: Petri Saari 

- STEP-koulutus (etä): Jaana Kiviniemi, Mari Numminen 

- Kaustisen musiikkilukio (etä): Mari illanpää (opettaja) opiskelijat: Iiro Koivuluoma, Liina-Maija Jylhä  

- KSL: Iiris Perälahti, Nella Karhula, Joona Lehtimäki, Olivia Pietilä, Jussi Hietapakka (opettaja) 

- KSG: Milka Mattila, Nina Hansen, Jesse Heikkilä, Thelma Björk 

- Kokkolan aikuislukio: Jonna Finell, opiskelija Ossi Nygård 

- KPEDU: Suvi Päivärinta, Sirkku Purontaus, Terhi Petäjä, opiskelija Markus Heikkinen 

- Kannus AO: Tommi Lapinjoki ja opiskelijat: Eetu Kokkoniemi, Aatu Rantanikunen, Eeli Huhtala, Aappo 

Vähätalo, Susanne Koskela, Janna Ristola 

Edellisen kokouksen muistio 19.11.2021 

 

Teema 11.11.2021: Nuorten hyvinvointi ja hyvinvointialueen nuorisovaltuustojen toiminta 

- Puheenvuorot, alustukset: 

  Maria Indola, kehittäjätyöntekijä, Soite 

 - Marian esitys liitteenä 

  Anne Eteläaho, Opiskeluhuollon koordinaattori, KPEDU, nostoja kouluterveyskyselystä, nuorten 

hyvinvointi Keski-Pohjanmaalla 

- Annen esitys liitteenä 

 - Keskustelua:  

- miten oppilaitoksissa voidaan tukea nuorten hyvinvointia?  

o Kannus AO: henkilökunta opiskelijan kanssa samalla tasolla, jotta voisi keskustella 

omista asioista; aikuinen ei olisi ylempiarvoinen; opiskelija kohdataan ja ollaan 

samalla aaltopituudella. Järjestämällä ilmaisia liikuntamahdollisuuksia, kun kaikilla ei 

ole varaa itse kustantaa harrastuksia. Olisi hyvä laskea muureja eri linjojen välillä, 

tulisi turvallisempi ympäristö, kun tuntisi enemmän muita opiskelijoita. 

Yksilökohtaista apua tai kohtaamista vaikea saada; moni tuntee jäävänsä ilman 

tarpeellista tukea ja toimenpiteitä. 

Mielestäni Kannuksessa on panostettu vapaa-ajan aktiviteetteihin ja järkevään 

tekemiseen kouluajan ulkopuolella hyvin!  

o KPEDU Suvi: pedagoginen ohjelma valmisteilla, (AO) jossa käsitellään mm.  Millainen 

on hyvä opettajuus, kohtaaminen, vuorovaikutus, kuullaan opiskelijaa, kohdataan, 

tahtotila on olemassa, perusta oppimiselle, salliva ja turvallinen oppimisympäristö, 
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opettajat ja opiskelijat ovat eri sukupolvea, miten opettajien tulisi muuttaa toimintaa 

ja oppimisympäristöä 

o Petri: pieni lukio 40 opiskelijaa, tiivis yhteisö, jossa kohdataan jokainen opiskelija; 

opiskeija voisi löysätä tahtia ja tehdä esim. 3,5 vuodessa opinnot,  

o Sirkku: toimialoilla opiskelijat ja opettajat ovat lähellä 

o Kaustisen musiikkilukio: yhteisöllisyyteen panostaminen, iloiten käyn koulua! On 

ihmisiä, jotka ymmärtävät ja tukevat, samanhenkisiä opiskelijoita, uusissa tiloissa 

viihdytään ja kokoonnutaan säännöllisesti, turvallinen oppimisympäristö ja saa olla 

aidosti oma itsensä. 

o STEP- koulutus: pieni kampus ja tunnetaan toiset, kodinomainen yhteisö, 

turvallinen 

o KSG: suurin osa tuntee toisensa, kun tulevat samalta yläasteelta, opettajia sen verran 

vähän, että oppii tuntemaan heidät,  

o KSL: pitäisi pystyä panostamaan omiin intresseihin jotta löytää oman porukan; iso 

lukio jossa turvallisen oppimisympäristön luominen voi olla hankalaa, kun on paljon 

ihmisiä ja opettajia, eikä välttämättä tule kohdatuksi, kun opettajat ei tunne 

opiskelijoita, hyvä jos löytyisi “luotto-opettaja", jolle voisi jutella; opiskelijoita tulee 

laajalta: Lohtaja, Kälviä, Veteli, Ullava, Iso yksikkö tekee haasteita yhteisöllisyyden 

luomiselle; opiskelijan kuunteleminen lähtökohta, uupumus lukiossa lisääntynyt, 

miten näihin voidaan vaikuttaa esim. Työn määrä, ei kuormiteta liikaa, opetusta 8-16, 

paljon kursseja; miksi koetaan uupumusta jäi selvittämättä; ehkä työn määrä ja yo-

kirjoitukset vaikuttaa uupumukseen; paineet päästä jatko-opintoihin,  

o Ammattilukio: opiskelijalla harrastuksia ja myös töitä, koulutus voisi olla pidempi, 

jotta ei uuvu; tuodaan esille opiskelijoille, että voi opiskella pidempää; porukkapaine 

voi estää tämän, haluaa pysyä samassa porukassa, yhteisöllisyyttä pyritty lisäämään 

teemapäivillä ja tempauksilla 

o Iltalukioon siirtynyt nuorten lukion puolelta sellaisia, jotka eivät pysy kolmen 

vuoden tahdissa. Kurssimäärä on pienempi aikuislukoissa, jolloin voi olla myös 

töissä, voi opiskella pienessä ryhmässä ja ilta-aikaan 

 

- Minkälainen olisi ihanteellinen oppilaitos?  

- Harrastusmahdollisuuksia koulun tiloissa, nyt esim. Bänditoimintaa; kuvista, urheilua. 

Harrastusten ja koulun yhdistämistä 

- Biljardi pelejä, kilpailuja 

- Hyvät puitteet harrastustoiminalle kouluissa olisi; jos on 8-16 opetusta, niin ei enää 

välttämättä tee mieli jäädä lukiolla --> Päivän aikana tulisi olla aikaa myös harrastuksille ja 

vapaa-ajalle. Malli toimii Tanskassa! Nuoriso-ohjaajia ohjaamassa: läksypajoja ja harrastuksia, 

nuoret jää illaksi kouluille. Opintokäynti Tanskaan ottamaan mallia! 

- Kouluruoka voisi olla parempaa! Hyvä kouluruoka on myös iso osa hyvää kouluympäristöä 

- Liikuntakeskukset koulun lähellä esim. Pyöräily vapaatunneilla 

- Keskustelut opettajien kanssa ei “kasvattavia” vaan enemmän ystävällisiä, kuuntelevia 

- HILJAISEN tilan huoneet 

- viihtyisät koulutustilat etenkin asuntolat, mukavat ja rennot opettajat, jotka tulevat hyvin 

toimeen nuorten kanssa, koulun lähellä harrastusmahdollisuuksia ja nuorisotiloja.   

- tiedonkulku ja tiedottaminen olisi kunnossa 



- Kannus AO:ssa koiraharrastuksen tukeminen ja mahdollistaminen entistä tehokkaampaa; 

lähialueen mahdollisuuksista kerrotaan 

- kaikkien alojen opiskelijat tekisivät oman osansa tilojen siisteyden ja viihtyvyyden 

ylläpitämiseksi, sekä ottaisivat muut (myös eläimet) huomioon niitä kohdatessaan  

- työtehtävien määrä olisi maltillisempi. Apua olisi tarjolla aina tarvittaessa: tehtävien teossa, 

psyykkisiin asioihin tai opinto-ohjaukseen.  

- enemmän yhteistyötä eikä tulisi minkäänlaista erilaisuuden tunnetta. Nuorisotiloja olisi myös 

enempi hallittuina ajanvietto paikkoina.  

-  

Ideoita, hyviä käytäntöjä 

-  opiskelijakunnan tilat kuntoon esim. Jääkaappi ja kahvinkeitin, korttipelit 

-  ammattilukiossa pelataan korttia, unoa, shakkia 

- Musiikkilukiolla uudet hyvät tilat, myös iltaisin ja viikonloppuisin käytössä, konsertteja ja 

tapahtumia järjestetään, leffojen katselua iltaisinkin koulun tiloissa, opiskelijoista koostuva 

liikuntatuoreiden ryhmä, joka liikuttaa opiskelijoita kesken päivänkin jumppaa, venyttelyä, 

liikuntavälineitä, hulavanteita, hyppynaruja, mindfullnes-hetkiä 

- Raision lukoissa tapahtumat luodaan koko lukiolla, esim. Urheilutapahtumia, sählyotteluja 

luokkien kesken, turnauksia, musiikki soi pelien ajan, uutta virettä toimintaa. E-

urheilutapahtumia,  

- Toimintakalenteri wilmassa, jonne tulee kaikki koulun tapahtumat , torstaisin yhteisötunnit jossa 

tiedotetaan ajankohtaisi asioita (musiikkilukio) 

 

 

Seuraava tapaaminen:  

Marraskuun 2023 puolessa välissä seuraava tapaaminen! Pidetäänkö Kaustisen musiikkilukiolla ja 

samalla tutustutaan heidän toimintaansa ja uusiin oppimisympäristöihin? 

 


