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Osallistumispolku

Etusivu

Taustat

Viestintä ja
innostaminen.

Kaksi
taustamuuttujaa:

Merja Ojalammi
kutsuu oppilaat,
henkilöstön ja
kuntalaiset
ideoimaan parasta
mahdollista lukiota

Rooli, jossa
ensisijaisesti
osallistutaan
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Toimiiko
luottamushenkilönä
kunnassa

Mielikuvat
esiin
kuvataululla
Millainen on
unelmien lukio,
joka palvelee
myös muita kuin
opiskelijoita?

Avoin
ideointi
Millaisia palveluita
unelmien lukio
tarjoaa?

2

Vertaisarviointi

Jatkojalostus

Vapaa sana

Mikä idea on tärkein?

Miksi nämä ideat
ovat tärkeimpiä?

Millainen on
unelmien lukio,
joka palvelee
myös muita kuin
opiskelijoita?

Osallistumisia yhteensä 283
Etusivun kurkkaajia 274
Rooli, jossa osallistuttiin
Lukion opiskelija
Kuntalainen
Perusopetuksen ja/tai
lukion henkilöstö
Opiskelijan huoltaja
Muu rooli
Yrittäjä
Kausiasukas
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Luottamushenkilön rooli
88
55

En toimi luottamushenkilönä
Toimin luottamushenkilönä

28
13
11
9
5
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180
24

Aivoriihen tulokset
Tulosyhteenvedon eteneminen

Osallistumisen arviointi
Unelmien lukio ja kuvataulu, visiotaso
Unelmien lukion palvelut, käytännön toiminnan ideoinnin taso
Terveiset päättäjille
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Osallistuminen aktiivista ja aineisto rakentavaa

• Vastaaminen aivoriiheen oli mukaan tulleilta osallistujilta varsin aktiivista. Osallistujat ideoivat tulevaa
enemmän kuin yksi vastaus per osallistuminen, yhteensä tulevaisuuden lukion palveluita pohtivia
vastauksia oli 360.
• Vastauksissa oli monipuolisuutta ja myös pituutta. Usean lauseen syvemmät pohdinnat eivät olleet
harvinaisia, vaikka mukaan mahtui toki myös tiiviimpää ilmaisua harrastavia.
• Liikunnan ja urheilun koetaan olevan tärkeä osa Sotkamon ja Vuokatin identiteettiä ja tämän pitäisi
näkyä vahvasti myös tulevaisuuden lukiossa. Tilaratkaisuja mietittäessä tulisi ottaa huomioon tilojen
monipuoliset käyttömahdollisuudet sekä se, kenelle tilat rakennetaan ja mikä on tavoiteltava
kokonaishyöty. Tavoitteena olisi sekä opiskelijoiden että kuntalaisten tarpeita palveleva monitoimitalo,
jossa olisi korkea käyttöaste ja viihtyvyys.
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Millainen on unelmien lukio, joka palvelee
myös muita kuin opiskelijoita?

1.

2.

3.
7.9.2020
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Eniten valittujen
kuvien top 3

Mistä
puhutaan?
Yhteisöllisyys,
tiimityö, kodikkuus,
ja positiivinen
ilmapiiri näkyy ja
kuuluu lukiossa.

Lukio nykyaikaisena
ja rauhaa tarjoavana
oppimisympäristönä.
Luovat tilat ja
toimiva teknologia.

Monipuolisen
liikunnan paratiisi.
Opiskelun ja urheilun
yhdistäminen lukion
valttina.

Unelmien lukion vahvuutena on lukion ja urheilun yhdistäminen
yhteisöllisyyttä unohtamatta

Mikä seuraavista
kuvista kuvaa
mielestäsi parhaiten
hyvinvointia ja
oppimisen
tukemista? Miksi
juuri tämä kuva?

7.9.2020
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Näin unelmien lukiota luonnehditaan
•
•

•

•
•
•
•

7.9.2020

Urheilun tyyssija: urheilun ja lukion saumaton yhdistäminen, urheilun roolin vahvistaminen ja hyödyntäminen
lukion yhteydessä mm. monipuolisemmilla tiloilla sekä kampusajattelulla, mahdollistetaan laajat
urheilumahdollisuudet sekä opiskelijoille että kuntalaisille
Yhteistyötä arvostava: lukion roolina tuoda eri ikäisiä ja taustaisia ihmisiä yhteen paitsi opiskelupaikkana, myös
vapaa-ajan ja urheilun keskuksena. Yhteishenki, yhteistyö ja yhteisöllisyys näkyvät valinnoissa. Tilojen
monipuoliset hyödyntämismahdollisuudet kaikille, tiimeissä tapahtuvaa oppimista tukevat yhteistyötilat, joustava
yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
Viihtyisä ja rauhallinen: työympäristö unelmien lukiossa on rauhallinen, moderni, viihtyisä sekä rauhallinen.
Muunneltavat tilaratkaisut, hiljaisten ja yhteistyötä tukevien tilojen vuorottelu, myös rentoutumisen tiloja esim.
kahvittelupaikkoja, sohvia, mahdollisuuksia taukoliikuntaan
Tietoa välittävä: laadukasta opetusta ja selkeä tiedonpolku yläkoulusta lukioon, taitoja ja sivistystä tarjoava
paikka kaikille kuntalaisille
Nykyaikaiset välineet: toimivat tietoliikenneyhteydet, lukion rooli digiloikan suunnannäyttäjänä, nykyajan
vaatimukset täyttävät välineet opiskeluun ja muun tietotaidon kehittämiseen
Kulttuuria huomioiva: lukion tilat palvelevat kulttuuritoimijoita, lukioon monipuolisia toimijoita mm. taide- ja
kulttuurialoilta. Huomioidaan myös muut kuin urheilun tarpeet lukion suunnittelussa.
Kansainvälinen: mahdollisuuksia kansainvälisempään opiskeluun, Kainuun luonnon huomioiminen
vetovoimatekijänä ulkopuolisia houkuteltaessa.
8

Autenttisia kommentteja

Perusopetuksen tai
lukion opiskelija

Kuntalainen

Perusopetuksen ja/tai
lukion henkilöstö

Jokin muu
taustamuuttuja

Lukio kasaisi eri ikäisiä ja
erilaisia ihmisiä yhteen,
myös vapaa ajalla.
Toimisi siis
harrastuspaikkana ja
vapaa ajan vietto
paikkana.

Lukio keskellä kylää
monipuolisena opiskelu- ja
harrastuspaikkana jakaa
tietoja, taitoja ja
sivistystä kaikille
opiskelijoille ja kuntalaisille.
Kuvassa on ajattelevat kädet
ja kättelevät ajatukset.

Lukio on pitkälti menossa
tiimioppimisen suuntaan.
Arvostetaan työelämätaitojen
opettelua osana yleissivistävää
opetusta.

Koska lukion puitteet voisivat
toimia laajemmin
"aivokeskuksena", jonka
puitteissa informaatiota ja
koulutusta jaetaan
laajemminkin kuin (vain)
lukion oppilaille. Toisena
vaihtoehtona oli musiikkiin
liittyvä kuva, koska
kulttuuriarvoja olisi hyvä
nostaa korkeammalle.

Lukion pitäisi olla
yhteisöllinen paikka.
Lukiossa pitäisi olla
enemmän
opiskelu/hengailutiloja
7.9.2020

Digitaalisuus on nyt ja
varsinkin tulevaisuudessa yhä
suuremmassa roolissa
jokapäiväisessä elämässämme.
Lukion tulisi toimia suunnan
näyttäjänä koko kuntamme
digiloikassa.

Urheilulukio on syy, miksi
Sotkamosta edelleen ja
toivottavasti myös
tulevaisuudessa löytyy toisen
asteen oppilaitos.
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Mahdollisuuksia
kansainvälisempää opiskeluun.

Unelmien lukio – millaisia palveluita tarjotaan ja
mikä on tärkeintä?
Tärkeys46

51
Matala

56
Keskitaso

61
Korkea

66
Erittäin
korkea

Liikuntamahdollisuudet
Kirjasto, nuorisotilat, kansalaisopisto

Millaisia palveluita
unelmien lukio tarjoaa?

Viihtyisyys
Muunneltavuus ja nykyaikaisuus

Mikä on tärkeintä?

Turvallisuus ja terveellisyys

Tumman sininen palkki =
Teeman tärkeys

Kulttuuri ja taide
Tilojen varaamien ja etämahdollisuudet

Vaalean sininen palkki =
Teeman liittyvien
vastausten määrä

Käyttöaste
Määrä

7.9.2020
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Osallistujien suoria kannanottoja lukion sijainnista
Perusteluja Sotkamosta sijaintina
• Lukion tilojen helpompi hyödyntäminen ja
saavutettavuus kuntalaisille ja muille toimijoille
asiakaskunta vapaa-ajan käytölle on lähellä
• Lukion sijoittaminen valmiina olevan palveluverkon
läheisyyteen
• Lukio sekä opiskelijoiden että kuntalaisten yhteisenä
toimintakeskuksena - lukio keskellä kylää palvelee
seura- ja yhdistystoimintaa sekä kansalaisopistoa
• Alueen elinvoima ja kehitys lisääntyvät jos lukio
pysyy nykyisellä paikallaan, nuorta virtaa kylälle

7.9.2020

Perusteluja Vuokatista sijaintina
• Vuokatin vetovoima voi houkutella ulkopuolisia opiskelijoita
Sotkamoa paremmin
• Olemassa olevien urheilutilojen ja mahdollisuuksien
hyödyntäminen – rahaa voisi käyttää lukion muiden
palveluiden kehittämiseen
• Kampus-tyyppisen ratkaisun rakentaminen nuorille, urheilu,
opiskelu ja asuminen yhdessä
• Opiskelijoiden mahdollisuudet hyödyntää liikunnan ja
urheilun mahdollisuuksia myös iltaisin ja viikonloppuisin
helpottuvat
• Täysin uuden lukiorakennuksen rakentaminen toisi
mahdollisuuksia toteuttaa kaivattuja monitoimitiloja
vanhan korjaamista monipuolisemmalla tavalla
• Sisäilmaongelmien ratkaiseminen vanhassa rakennuksessa
voi olla haasteellista
• Opettajien liikkuminen yläkoulun ja lukion välillä onnistuu
sujuvasti niiden sijaitessa vierekkäin
11

Autenttisia kommentteja sijaintiin liittyen
Sijainti. Mikäli rakennus tulee vain
opiskelukäyttöön, sijoitus RauramoVuokatti-akselille,
urheilulukiolaisten liikuntapaikkojen
vuoksi. Mikäli tiloja hyötykäytetään
muita kuntalaisia ajatellen (sote- tai
majoituspalvelut) , sijainti
keskustaan.
Lukiosta toimintakeskus. Lukio on
syytä pitää keskustassa, jossa
muutkin kuntalaisten palvelut ovat.
Jätetään Vuokatti matkailulle, se tulee
tulevaisuudessa tarvitsemaan myös
tontteja. Lukion tilat voivat palvella
myös yhdistyksiä, jos esim. kirjasto
ja kansalaisopisto toimivat tiloissa.
Tällöin tilojen valvonta ja
varausjärjestelmä voitaisiin yhdistää.
Sama pätee kulttuuritapahtumille.
Lukion yhteydessä voisi toimia myös
yrittäjävetoinen kahvila palvelemassa
iltatilaisuuksia . Sehän voisi tarjota
jopa pätkätöitä opiskelijoille.

7.9.2020

Lukioon olis hyvä kytkeä myös
kansalaisopiston, musiikkiopiston ja
kulttuuripalveluja. Lukion pitää sijaita
Sotkamon keskustassa, jotta kouluajan
ulkopuolella sitä voidaan hyödyntää ja
käyttää näihin tarkoituksiin.
Liikunta paikkoja on jo valmiiksi Vuokatissa ja
ne varmasti riittävät liikuntatarpeisiin.
Lukion sijaitseminen kirjaston lähellä on
tärkeää oppilaiden hyppytuntien vuoksi. Eikä
kirjastoa voi eikä saa siirtää pois keskustasta.

Lukion houkuttelevuuteen vaikuttaa
tietenkin myös asumismahdollisuudet
opiskelijoille. Vuokatti on hyvä
paikka lukiolle monipuolisten
valmiiden liikuntamahdollisuuksien
vuoksi. Uuteen lukioon ei tarvitse
erityisesti sijoittaa varoja
liikuntatilojen rakentamiseen ne rahat
voi käyttää muiden harrastetilojen
rakentamiseen.

Yrittäjien ja seutukunnan kannalta on
tärkeää, että Sotkamon kirkonkylä säilyy
elävänä. Siksi on tärkeää, että lukio säilyy
entisellä paikallaan. Se tuo nuoruuden
elinvoimaa kirkonkylälle. Ei ole oikein, että
vain Vuokatin aluetta kehitetään
kirkonkylän kustannuksella. Molemmat
kuntakeskukset tarvitaan. Vuokatti
profiloituu urheiluun ja kirkonkylä
kulttuuriin. Yläkoulu on Vuokatissa, ja lukio
on aina ollut ja toivottavasti myös tulee
olemaan kirkonkylällä kirjaston lähellä tai
jopa samassa rakennuksessa kirjaston kanssa.

Seurojen ja yhdistyn toiminta.
Urheiluseurat ja yhdistykset käyttävät
nykyisinkin kylän keskellä sijaitsevan
lukion tiloja. Remontin jälkeenkin näin
varmaan jatkuu. Uudet tilat on hyvä
pitää kattavasti käytössä myös iltaaikaan.
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Uusi lukio (julkinen investointi)
houkuttelee kirkonkylälle muita
investoijia

Puhdas sisäilma. Kampustyyppinen ajatus arvoon,
lukio Vuokattiin, missä jo
olemassa olevia
urheilumahdollisuuksia.
Tilava ja valoisa, siisti lukio,
jossa hyvä sisäilma. Lukion
sijainti palvelisi
mahdollisimman hyvin myös
urheilijoita, jotka asuvat
vuokatissa.
Jos lukio olisi lähempänä
Vuokattia, urheilulukio voisi
hyödyntää kaikkia tulevia
tiloja paremmin myös
iltaisin/viikonloppuisin.

Oleellisia kysymyksiä päätöksenteon pohjaksi
1. Kenelle uusi monitoimitila ensisijaisesti luodaan? Ketä ensisijaisesti palvellaan?
2. Millaisia mahdollisuuksia vanhan tilan korjaus tarjoaa? Mahdollistaako tila toivotunlaisia
elementtejä eri toimijoiden tarpeisiin ja käyttöön?
3. Kummassa on parempi hyötysuhde, vanhan korjaamisessa vai uuden rakentamisessa?
4. Millaiset ovat käytössä olevat resurssit ja kuinka ne yhdistetään asukkaiden tulevaisuuden
tarpeisiin ja odotuksiin?
5. Nykyhaasteet luovat paineita nopeisiin ratkaisuihin tulevaisuuden mahdollisuuksien
turvaamiseksi. Miten rakentaa tiekartta tulevaisuuden tahtotilaan? Millaisilla päätöksillä
luodaan haluttu tulevaisuus?
Päätös toimitilasta on eri toimijoiden näkökulmasta monellakin tapaa arvokysymys.

7.9.2020
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Unelmien lukion palvelut

Parhaat mahdollisuuden urheiluun ja liikuntaan opiskelijoille ja
kuntalaisille – urheilulukio ulkopaikkakuntalaisten houkuttimena
Näin näkyy lukiossa ja sen toiminnassa
• Lukion yhteydessä iso liikuntasali ja kaikki laajat liikunta- ja urheilumahdollisuudet välittömässä läheisyydessä
• Opetuksen ja valmennuksen yhteistyön tiivistäminen ja tiivistyminen
• Oppilailla mahdollisuus liikkua välitunneilla, helppoja taukoliikunnan mahdollisuuksia ulkotilojen yhteyteen. Myös tiloja
rauhoittumiselle, joogalle ja lihashuollolle esim. välitunnilla tehtäväksi.
• Erilaisten liikuntavälineiden lainaaminen ja/tai vuokraamismahdollisuus, ohjatut lajikohtaiset liikuntakerhot
• Tulevaisuuden lukio mahdollistaa sellaisten lajien harrastamisen, jotka eivät ole vielä mahdollisia sisätiloissa. Toiveita sisätiloille; iso
liikuntasali katsomolla liikunta- ja kulttuuritapahtumia varten, kuntosali, telinevoimistelusali, tenniskentät, salibandykaukalo
• Tilojen parempi saatavuus iltaisin ja viikonloppuisin opiskelijoille ja paikkakuntalaisille. Helppo sähköinen varaussysteemi käyttöön.
• Liikuntaseurojen tilatarpeiden kartoitus osana tulevaisuuden lukion liikuntatilojen suunnittelua
Parempi saatavuus myös
iltaisin/viikonloppuisin
urheilulukiolaisille. Jos lukio olisi
lähempänä Vuokattia, Urheilulukio
voisi hyödyntää kaikkia tulevia tiloja
paremmin myös
iltaisin/viikonloppuisin.
Urheilulukiota palvelevat
liikuntamahdollisuudet tulee olla
mahdollisimman lähellä koulua.

7.9.2020

Jokainen kuntalainen voisi löytää
harrastuksen ja se järjestettäisiin
lukiolla? Liikuntasali nykyaikaisilla
varusteilla ensisijaisesti pesikseen ja
monipuoliseen liikkumiseen esim
temppuradat (mini superpark tyyliin)
Kansalaisopiston &muiden kerhojen
tarpesiin muunneltavia tiloja, esim
perheen pienimmille kerhotila, avoin
kerho kaikille jne..
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Liikuntaseurojen tarve
kartoitettava. Eri lajit
monipuolisesti huomioiden..
pesäpallo, tanssi, lentopallo,
suunnistus, ym.
Kuntosali ja hyvä urheiluhalli,
joka on tyylikäs ja sopii myös
tunnelmallisten wanhojen
tanssien luomiseen. Myös pieni
katsomo voisi olla hyvä.

Tilojen pitää olla
käytettävissä kaikkien
harrasteyhteisöjen:
kuntoliikkujien, huippuurheiluun tähtäävien,
musiikkia harrastavien,
taideaineita yms.
Sisätilojen lisäksi tarvitaan
toimiva ympäristö myös ulos
(parkkipaikkoineen).

Unelmien lukion palvelut

Kirjasto, nuorisotilat, kansalaisopisto
Näin näkyy lukiossa ja sen toiminnassa
• Lukio kuntalaisten ja erityisesti nuorten olohuoneena yhdessä kirjaston ja nuorisotilojen kanssa
• Mikäli nuorisotilat eivät sijoitu yläkoulun yhteyteen, lukio koetaan luontevana paikkana
• Kirjastopalveluiden toivotaan olevan lähellä lukiorakennusta
• Toiveita erityisesti kirjastoon liittyen
• Rauhallisia tiloja, ryhmätyötiloja, luku- ja työskentelytiloja
• Oppilaat avainkortilla sisään, itsepalvelukirjasto
• Monipuoliset kirjastopalvelut, valikoiman laajuus
• Kansalaisopistolle erilaisia monitoimitiloja iltaisin ja viikonloppuisin käytettäväksi erilaisille kursseille myös kädentaidot ja kulttuuri
huomioiden
Esim. kirjaston yhteydessä olisi hyvä
olla kuntalaisten käyttöön
varattavissa olevia pienehköjä
etätyöskentelytiloja, jotta vaikkapa
syrjäkylillä huonojen yhteyksien
päässä asuvat voisivat näitä
hyödyntää. Tilojen varaaminen voisi
hoitua sähköisen kalenterin tai
mobiilisovelluksen avulla.

Sivistyksen yksi pohja kirjasto - lukion
yhteyteen monitoimi- ja
itsepalvelukirjasto pidemmillä
aukioloaikaoilla
Voisiko kirjasto toimia osan ajasta
itsepalveluperiaatteella kuten joissain
kohteissa Suomessa on toteutettu?

Elämää myös kouluajan jälkeen. Nuorisotilat. Voi jäädä viettämään aikaa
suoraan koulusta. Toimivat ja isot kentät ja sisäliikuntatilat, harrastukset
voisivat alkaa heti koulun jälkeen, ei turhaa kuskaamista. Yleisurheilukenttä,
tekonurmi. Saniteettitilat niidenkin lähelle. Toki muutkin harrastukset kuin
urheilu. Esim musiikki, käsityöt, kuvis jne kansalaisopiston tms toteuttamana.
Jos "kampukselle" jäädään suoraan koulusta, voisi alueella olla jokin kahvila
tms josta pientä suolaista, terveellistä välipalaa saatavilla. Sopii myös
hyppytuntien ajanviettopaikaksi tms.
Tilojen tulisi olla viihtyisiä. Tällä hetkellä kirjasto toimii hyvin sillä se on
lähellä ja sinne voi mennä hyppytunnilla. Villinä ideana heittäisin tilan lukiolla,
jossa on pelejä ja muuta ajanvietettä, joka toimisi hyppytunneilla ajanviettoon
ja iltaisin esim nuorisotalon tilana.

7.9.2020
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Unelmien lukion palvelut

Viihtyisät tilat
Näin näkyy lukiossa ja sen toiminnassa
• Mukavat, käytännölliset ja modernit luokkahuoneet sekä liikuntamahdollisuuksia välitunneille. Älytaulut ja digitaalisen opetuksen
välineistö kunnossa.
• Viihtyisät, rauhalliset ja modernit opiskelutilat oppitunneille, myös erikoisaineiden opetukseen, sekä tiloja oppituntien ulkopuolella
tapahtuvaan yksilö- ja ryhmätyöskentelyyn (kirjaston tilat?)
• Sisustus kutsuvaksi; enemmän sohvia ja muita lepopaikkoja, pöytiä, väriä seinille ja sisustukseen, viherkasveja ja luonnonvaloa,
paikallisten materiaalien hyödyntäminen mahdollisuuksien mukaan
• Ruokailutila ja kahvio, välipalamahdollisuus, kioskitoimintaa. Rohkeita makuja ja kansainvälisyyttä ruokailuun. Kahvio auki iltaisinkin.
• Henkilökunnalle lepotiloja sekä työhuoneita
• Ekologinen sisustus materiaaleiltaan. Aurinkoenergia ja maalämpö. Hirsi rakennusmateriaalina.
Hyvä erillinen opiskelutila. Lukiossa olisi hienoa, että
olisi jokin erillinen tila, jossa voisi vain oleskella ja
erillinen tila, jossa opiskella viihtyisästi, mutta
hiljaa. Esimerkiksi joissakin kouluissa on
tietokoneilla varattuja hiljaisia, avaria ja valoisia,
viihtyisiä tiloja, joissa voi tehdä tehtäviä.
Koulussamme ei tällä hetkellä ole mitään hyvää tilaa
opiskella hypäreillä, joten aina tulee lähdettyä
kirjastoon. Oleskelutila voisi myös olla mukava, sillä
siellä voisi pitää helposti yllä sosiaalisia suhteita.
Tämä toisi varmasti lisää viihtyisyyttä. Toki tällaisten
tilojen löytäminen ei ole helppoa, mutta sitä voisi
miettiä.
7.9.2020

Viihtyisät, rauhalliset opiskelutilat.
Valoisat ja viihtyisät tilat opiskella
oppituntien ulkopuolellakin.
Rauhalliset tilat, jotka ovat avoinna
koulun jälkeenkin, jotta esim.
läksyjen tekemistä ja kokeisiin
lukemista voi jatkaa koulun jälkeen,
jos kotona on rauhatonta.
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Sisätilojen viihtyisyys. Lukion
houkuttelevuutta voisi lisätä
jokin uusi kalustus, jolloin sitä
olisi mukava käyttää myös
opetuksen lisäksi eri
tarkoituksiin. Tällöin olisi
hienoa myös yhdistysten ja
muiden eri toimijoiden käyttää
tiloja, kun ne olisivat
viihtyisämmät. Nyt lukio on
vähän vanhanaikainen, eikä
siellä ole viihtyisää lainkaan.

Viihtyisät, turvalliset ja
terveet tilat.
Viihtyisät,
turvalliset ja terveet tilat,
joissa eri toimijoiden on
mahdollista opiskella ja
työskennellä. Nykyisen
lukiorakennuksen A-siiven
remontointi on tuottanut hyviä
tuloksia, mutta B-siipi tulisi
rakentaa uudestaan.

Unelmien lukion palvelut

Turvalliset ja terveelliset tilat ilman sisäilmaongelmia
Näin näkyy lukiossa ja sen toiminnassa
• Puhdas sisäilma on turvallisuuden ja terveellisyyden perusedellytys – turvalliset tilat kaikille
• Esteettömyys ja äänieristys kunnossa
• Ergonomia ja tarve erityyppisille toiminnoille on otettu huomioon kalusteissa ja tilasuunnittelussa
• Terveellisyyttä ja pehmeitä arvoja korostava rakentaminen sekä sisustus
• Terveellisyys huomioon myös ruokailun osalta. Terveelliset ratkaisut syömisessä ja mahdollisuuksia tasaisen ateriarytmin ylläpitoon

Kaikille kuntalaisille terve ja
ilmaltaan puhdas tila harrastaa ja
kokoontua.
Sisäilmaltaan terveet tilat,
esteettömyys , valoisuus,
rauhallisuus, paikalliset materiaalit
Terveellisyys ja turvallisuus tärkeä.
Stimuloiva oppimisympäristö ja
harrastukset lähellä.

7.9.2020

Sisäilmaongelmille tulisi saada jokin
ratkaisu, vaikka se ei tietenkään ole
helppoa eikä nopeaa ratkaisua
saadakaan aikaan. Se kuitenkin
vähentää viihtyisyyttä ja
terveellisyyttä ja vähentää
urheilijoiden (kuin myös
normilinjalaisesten) määrää niin
tunneilla kuin ylipäätään koko
koulussa. Sisäilmaongelmien vuoksi osa
on vaihtanut koulua tai ei ole tullut
lainkaan tänne, vaikka muuten olisikin
halunnut.
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Viihtyisä ja liikunnallinen hirsikoulu. Hirsikoulu, viihtyisät ulkoilutilat. Ei
pelkkää asfalttia. Istutuksia, puita ja luonto lähellä. Opiskelijoiden helppo
viettää välitunnit ulkosalla. Aidatut tai rajatut alueet. Ulkopuolisilla ei asiaa
alueelle. Turvallisuus. Kunnollinen pyöräparkki. Kannustetaan liikkumaan
kouluun pyörällä. Vähintäänkin yhtä mukava jumppasali kuin Vuokatin koulun
yhteydessä. Lisäksi toiminnallinen kuntosali. Liikuntapainotteinen opiskelu.
Joogaa, lihashuoltoa ja lihaskuntoa. Välituntisali pienelle rauhoittumiselle.
Stressin hallintaa. Sisäilmaan panostaminen. Kunnollinen ilmastointi.
Kansalaisopiston monipuoliset harrastusmahdollisuudet: jumpat, entisöintiä,
musisointia, kokkailua yms.. Luento/opiskelutilat aikuisopiskelijoille.
Kirjasto opiskelijoille. Rauhalliset työskentelytilat ja monipuolinen kattaus
kirjallisuutta. Viihtyisä paikka lukemiselle.

Unelmien lukion palvelut

Monitoimitalo – muunneltavat ja nykyaikaiset tilat ja helppo
varaussysteemi takaavat korkean käyttöasteen
Näin näkyy lukiossa ja sen toiminnassa
• Yhteistyö seura –ja yhdistystoiminnan kanssa, kansalaisopiston ja yrittäjien kanssa
• Vuokrattavia tiloja. Vuokraamisen verkkosovellus tai applikaatio.
• Teknologian hyödyntämismahdollisuus: etäopetus, etäkokoukset, äänittäminen, auditorio yms.
• Lukion tilojen käyttömahdollisuuksien lisääminen kesäaikoina, esim. leirit
• Muunneltavat ja jaettavat tilat, jotta käyttömahdollisuudet mahdollisimman monipuoliset
• Toisaalta toivetta myös spesiaalimmille tiloille; taito- ja taideaineiden tilat, liikuntatilat sekä liikkumaan innostavat ulkotilat
• Etäopiskelumahdollisuudet ja oppituntien taltioinnin mahdollisuus
• Oleskelutiloja, kerhotiloja, nuorisotilat ja kirjasto koulun yhteydessä
Tarjoaa opiskelijoille nykyaikaisen
oppimisympäristön ja muuna aikana vapaaajan tiloja kuntalaisille ja vierailijoille.
Samaan yhteyteen voisi toteuttaa uuden
itsepalvelukirjaston, joka mahdollistaisi
pitemmät aukioloajat. Kirjasto palvelisi
lukiolaisia myös jatko-opiskeluadioissa.
Toimivat ja helppokäyttöiset etäyhteydet
mahdollistavat monipuoliset
opintokokonaisuudet sekä lukion
opiskelijoille että muille asukkaille.
Kaksoistutkinnot, yrittäjyys koulutus tms.
uudet avaukset harkintaan.
7.9.2020

"Monitoimitalo" jonka voisi yhdistää lukioon. Mallina esim. Helsingin
Oodi-kirjasto, jossa toinen kerros varattavissa kenen vaan käyttöön/
harrastuksiin esim musiikin tekemiseen, tietokoneilla pelaamiseen,
synttäreiden/kokkausillan järjestämiseen mini keittiössä jonka
yhteydessä ruokailutila, käsitöiden tekemiseen. Siellä esim tiloja
vuokrattavissa ryhmien tai vaikkapa yrityksien
kokouskäyttöön(varaus internetin varausjärjestelmän kautta) . Myös
ompelu- ja laminointikoneita käyttöön heille keneltä ei kotoa
vastaavaa löydy. Myös iso oleilutila, jossa voi nähdä toisia ja syödä
vaikka eväitä yhdessä. Opiskelijat voisivat varmasti hyödyntää tätä
yhdessä kuntalaisten kanssa, mutta yksi kerros olisi ns. vapaa
kaikille.
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Pitäisi olla tilaa toimia kansalaisopistolla,
musiikkiopistolla, erilaisilla yhdistyksillä,
näyttelyt yms vaatisi myös tilaa.
Monimuotoinen opetus mahdollistettava,
etäopetuskin pitää toimia tällaisina aikoina.
Lukitusjärjestelmä sellainen että ainoastaan
asiaankuuluvat hlöt pääsee sisätiloihin,
vartijan tai vakituisen vahtimestarin
palkkausta harkittava. Yrittäjille
mahdollisuus esittäytyä lukiolla, muutakin
yhteistyötä voisi olla lukiolaisten kanssa.

Unelmien lukion palvelut

Kulttuuri ja taide
Näin näkyy lukiossa ja sen toiminnassa
• Hyvät taito- ja taideaineiden tilat
• Monipuoliset musiikkitilat
• Akustiikka huomioitu
• Riittävä määrä aktiviteetteja kulttuurin ja taiteen saralla, kursseja, opetusta ja tiloja
• Konserttikäyttöön soveltuva auditorio/ konserttisali

Sotkamosta puuttuu kunnon
konserttisali. Olisi upeaa, jos lukio
voisi tarjota myös asianmukaiset tilat
konserteille, vieraileville
teatteriesityksille jne. Lukiossa
toivoisi myös olevan viihtyisät tilat,
jossa lukiolaiset voisivat viettää
vapaatuntejaan.

7.9.2020

Unelmien lukiotilat
Monipuoliset
musiikkitilat, kookas juhlasali, jossa
hyvä akustiikka, itsenäisiä ja hiljaisia
opiskelutiloja, monipuolinen kirjasto ja
valoisat tilat.
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Luovia tiloja teoriaopetuksen tueksi.
Monenlaisia tiloja jotka ovat
muunneltavissa esim tietotekniikka,
käsi- ja puutyö, kotitalous, kemia - Ja
fysiikka. Taidetiloja, luentotiloja.
Tiloja joissa esim tyynyjä tai pehmeitä
istumia. Säädettävät työpöydät,
roikkumis/ riippumistankoja.

Monipuoliset kuvataide- ja
musiikkiluokat sekä liikuntasali,
erilaisia muunneltavia tiloja
mm. Tilan koon muokkaaminen

Terveisten pääviestit
•
•
•
•
•

Toivoisin, että ennen päätöstä
luettaisiin huolella valtuuston vuosi
sitten hyväksymä pedagoginen
suunnitelma ja että päätös tehtäisiin
kouluasioissa tärkein eli pedagogiikka
edellä. Suunnitelmasta löytyy monia,
hyviä perusteluja sille, miksi lukion
kannattaa sijaita yläkoulun kanssa
samalla kampuksella Tenetissä. Katse
tulevaisuuteen!
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Nopeus on valttia, päätöksiä opiskelijoiden terveellisyys ja turvallisuus edellä
Teknologia, luonnonläheisyys ja tilojen monipuolisuus arvokkaita tavoitteita sijainnista huolimatta
Vaikka sijainnilla on merkitystä, molemmissa on hyvät puolensa ja turhaa vastakkainasettelua
tulisi välttää
Vuokatin sijainnin koetaan palvelevan ensisijaisesti lukion opiskelijoita ja urheilua ja palvelevan
muuttoliikettä Vuokattiin, samoin lisäävän Vuokatin vetovoimaa
Toisaalta sijainti Sotkamossa toisi osallistujien mukaan lisää elinvoimaa kylälle, helpottaisi eri
toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntää monitoimitilaksi toivotun lukiorakennuksen tarjoamia
mahdollisuuksia ja lisätä käyttöastetta

Sijainti mietittävä huolella. Keskustan
elävöittäminen tulee pitää mielessä.
Varsinkin jos lukion halutaan
palvelevan monipuolisesti eri
käyttötarkoituksissa, tulee sijainnin
olla sellainen että kuntalaisten on
helppo käyttää palveluja
(kansalaisopisto, mahdollinen kirjasto
jne.).
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Aika kuluu...maine pahenee koko
ajan huonon sisäilman vuoksi.
Nopeita ja rohkeita toimia, niin
voi ehkä vielä korjata maineen
menetyksen.
Opetuksen kannalta sijainnilla ei
ole merkitystä, mutta nuorille
sillä on. Lienee jo nykyään
enemmän ulkopuolisia
opiskelijoita kuin paikallisia,
joten sijainti lähemmäs
urheilupaikkoja on heille tärkeää.

Suunnittelussa on tärkeintä
ottaa huomioon
opiskelijoiden terveys eli
rakentaa tilat, jotka on
mahdollisimmat terveet.
Sijainti yms on toissijaista.
Turhaa vastakkainasettelua
Sotkamon keskustan ja
Vuokatin välillä tulisi
välttää. Sisältö, toiminnot ja
palvelut tärkeimpiä.

Fountain Park
Varmistamme onnistumisen yhteisen kehittämisen ja dialogisen strategiatyön avulla

