
  
 
 
 

Muistio  
  
Johtoryhmän kokous  
 
Aika ja paikka: 20.1.2010 klo 9–11.15 / Joroisten lukio  

- Ruokailumahdollisuus 11.00  
 

1. Kokouksen avaus (Reima Härkönen)  
- puheenjohtaja avasi kokouksen 
- Paikalla Reima Härkönen (pj), Timo Smolander, Arto Tuovinen, Esa Ollila, Hannu Soini, Päivi 
Tyrväinen, Tuula Lindholm (siht.) ja Kari Mattila saapuu hieman myöhemmin 
- esityslista hyväksyttiin 
- edellisen kokouksen pöytäkirja, hyväksyttiin:  
http://edu.savonlinnaseutu.fi/munjuttu/wp-
content/uploads/2008/09/Pöytäkirja2_11_09_liitteineen.pdf  
 
2. Joroisten lukion esittely (Timo Smolander)  

- Timo Smolander sekä Reima Härkönen kertoivat Joroisten kunnan historiasta, 
palvelurakenteesta ja tulevaisuuden näkymistä -> JJR malli toimii hyvin, kuten myös tässä 
hankkeessa 

- Varkauden Stora Enso-tehtaan tilanne heijastuu myös Joroisiin,  
- Joroisten lukiossa on 120 oppilasta, väki vähenee koko ajan, sijainti keskeinen ja toimiva 

koulutuskeskuksen yhteydessä, on kv. kontakteja, 2 viikon Euroopan matka 2.luokkalaisilla 
joka kevät, verkko-opetusta Isoverstaassa (videoneuvottelut virtuaaliluokka ym.), 
yhteistyötä Varkauden lukion kanssa, ilmailuopetusta mm. laskuvarjokurssi ym.  

- tänä keväänä yhteistyötä Juvalla 5.jaksolla ammatillisia kursseja (Esedussa/Juva) 
 
3. Johtoryhmän kokoonpano, puheenjohtaja 2010–2011  

- puheenjohtajaksi valittiin kevääksi 2010 Esedun rehtori Kari Mattila 
- muutoksia johtoryhmän kokoonpanoksi:  
JJR:   Arto Tuovisen varajäsen Tuomo Rytkönen, 
  Timo Smolander, Kari Leskinen 
Mikkeli:   Kari Mattilan varajäseneksi Marja Anttalainen,  
  Esa Ollila, Matti Hämäläinen 
Pieksämäki:  Tuomo Rytkösen varajäsen nimetään seuraavalla kerralla,  
  Vesa Vahtermo, Ari Kallio 
Savonlinna  Reima Härkönen, Jaakko Hassinen, 
  Keijo Pesonen, Arja Koli 
Asiantuntijajäsenet  Heikki Hirvonen, Pekka Pitkänen 
 

4. Paradigma  
- jokainen johtoryhmän jäsen ottaa kantaa hankkeen arviointiin ja sen kehittämiseen 
- arviointi on jatkoa Next Step -seminaarin annista 
 
5. Paradigma II  

http://edu.savonlinnaseutu.fi/munjuttu/wp-content/uploads/2008/09/P%C3%B6yt%C3%A4kirja2_11_09_liitteineen.pdf
http://edu.savonlinnaseutu.fi/munjuttu/wp-content/uploads/2008/09/P%C3%B6yt%C3%A4kirja2_11_09_liitteineen.pdf


- Kustannusarvio – tilintarkastajalausunnot oltava maksatushakemusten liitteenä, koordinaattorit 
saavat koulutusta ke 27.1. budjetin käytöstä 
- Yhteistyösopimukset  ovat vielä saamatta Tanhuvaaran urheiluopistolta. 
- Budjetti avataan talousihmisille 
 
6. - Next step alueittain  
- Keskustelut yhteisistä opintopoluista MAMK:n kanssa on aloitettu -> opiskelu kesällä lisää 
mahdollisuutta jatko-opintoihin omalla alueella ja on vaihtoehto kesätyöttömyydelle.  
 
 Työelämänäkökulma; Kari Mattilan esitys oli, että tarjotaan yrityksille tiimejä, joissa 
tutorina/mentorina toimii kolmannen vuosikurssin opiskelija ja muut työntekijät ovat ammatillisen 
koulutuksen ja lukion opiskelijoita, jotka suuntautuvat tälle alalle. Tarkoituksena on helpottaa 
työnantajan työnohjausresursseja.  
- Tiimiajattelulla ”yhdistää” ammattikorkeakoulua, ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta  

- vahva rekrytoinnin keino omalle alueelle 
- yksilöllisten opinpolkujen tarjoaminen opiskelijoille 
- Mamk -opiskelija voisi suorittaa TOP -valvoja -koulutuksen 

 
7. Koulutuksellinen arkkitehtuuri ja rehtorikokoukset  

- Pieksämäki: tiistai 26.1. klo 10 Partaharjun opistolla 
- Mikkeli: tiistai 2.2. klo 14, mukana myös Pieksämäen lukion rehtori Vesa Vahtermo 
- rehtorikokouksen jälkeen ollaan viisaampia jaksojärjestelmään siirtymisestä. Esedu on 

50 %:n varmuudella siirtymässä 6-jaksojärjestelmään ja Mikkelin aikuislukio on 
yhteistyössä mukana 

- ensi syksynä on oltava aktiivisempia koulutuksellista arkkitehtuuria suunniteltaessa 
 
 
8. Nuorisotutkimus ja hankkeen täydennyskoulutus  
- Kysely 1. vuoden opiskelijoille on suoritettu 22.1. mennessä koko alueen kaikissa 2-asteen 
oppilaitoksissa 
- Kysely 9 luokkalaisille tehdään helmi-maaliskuun vaihteessa, yhteisvalinnan aikaan. Ehdotuksia 
mitä halutaan tietää, voi lähettää Hannulle tammikuun loppuun mennessä 
Opettajien täydennyskoulutus : oltiin tyytyväisiä Joensuun yliopiston järjestämään 
täydennyskoulutukseen 
- Kari Mattila toi esille, että Esedulla on yhteistyösopimus Haaga-Helia Instituutin kanssa opettajien 
täydennys koulutuksesta. Tavoitteena olisi järjestää yhteinen Veso -päivä lukion ja ammatillisen 
oppilaitoksen opettajien kesken. 
 
9. Muut asiat  
 - ei tullut esille muita asioita 
 
10. Kokouksen päätös ja seuraava kokous  
 
– Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15. Seuraava kokous pidetään 8.3. 2010 klo 13 
Mikkelissä, Etelä-Savon ammattiopistolla, Otavankadulla 
 
 
____________________________  Tuula Lindholm 
 
Puheenjohtaja: Reima Härkönen            Sihteeri: Tuula Lindholm 



Läsnäololista: 
 
JJR ;  Timo Smolander ,Arto Tuovinen  
Mikkeli:   Esa Ollila ,Kari Mattila  
Pieksämäki:   - 
Savonlinna:   Reima Härkönen  
Hankepäällikkö :  Hannu Soini  
 
Sihteeristö;   Päivi Tyrväinen, Tuula Lindholm 
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