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Perjantai 9.1.2015 klo 9.00-13.30
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Hyvinvointikampus, Terveystie 1, Kokkola, lk Marjatta-sali
Läsnä:
Fiskaali Eevi
Haglund Sari
Hakkarainen Taisto
(Koivukoski Eliisa),
Mantila Jouni
Oinas Tapio
Petäjä Terhi (puh.joht. ja sihteeri)
Riihimäki Marika
Roivas Pentti
Saarinen Marjo
Sipilä Katriina
Tyynelä Eveliina
Vuollet Marjaana
Väänänen Tuulikki
Lukioiden opinto-ohjaajat; Ranta-Nilkku Marja , Varis Eija, Mattila Milka, Mannström Ann
Christine, Anttila Markku, Tuunala Pirjo, Aitta Anu, Pyykkö-Seppälä Liisa, Salo Aino, Myllymäki
Maarit, Maisa Luoma
Kaustisen Evankelinen Opisto Järvenpää Sari
Keski-Pohjanmaan konservatorio Juhani Koivisto

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden merkintä
Paikalle oli saapunut 15 osallistujaa.
2. Toimipaikkojen ja koulutusalojen kuulumiset
Markku Anttila, lukiokoulutuksesta: palaute OPH:lle lukion OPSista on annettu ennen joulua.
Muutokset tuntijakoon ovat pieniä; muutos lähinnä toimintakulttuuriin liittyviä. 19.2. on Kokkolassa
lukioseminaari, jossa puhujana mm. ”Lukio-opetuksen kuru” Jouni Välijärvi; tilaisuuteen toivotaan
laajaa osallistumista. Sähköiset yo-kokeet tulossa ja nyt saadaan käyttöön koeversio; ensimmäiset
säköiset yo-kirjoitukset syksyllä 2016. Ammattilukio on siirtymässä 4-jaksojärjestelmään ja Lucina
Hagmanin lukio myös pilotoi sitä. Kaupungin lukioverkoston kehittämissuunnitelma on tehty ja
siinä ehdotetaan siirtymistä hallinnollisesti kahteen lukioon. Toivotaan, että peruskoulun
oppilaanohjaajat selvittävät tarkemmin hakijoille lukiokoulutuksen vaativuus niin lukiossa kuin
ammattilukiossakin.
Vetelin lukio, Aino Salo: Yhteistyökuvioista keskustellaan Kaustisen, Perhon ja Vetelin kesken.
Vetelissä lukio järjestänyt kunnan ja yrittäjien kanssa yritysmessut.

Kaustisen Evankelinen Opisto, Sari Järvenpää: Yhteistyökuvioista käydään keskustelua ja
neuvotteluita, mutta vielä ei tarkempaa tietoa.
Kaustisen toimipaikka, Eevi Fiskaali: Kaustisella ei tarjota opiskelijoille vapaasti valittavia, vaan
puuttuvat opinnot valitaan mm. 2asteen tarjottimelta. Kaustisen ja Perhon toimipaikkojen kesken
järjestetään yhteisopetusta.
Valmistavat koulutukset, Evelina Tyynelä: VALMAan tulisi siirtyä syksyllä, mutta järjestämislupaa
haetaan vasta nyt tammikuussa; Valma on 60 osp, joista osa pakollisia + henkilökohtainen
opetussuunnitelma. Yhteishaku-uudistus näkyy niin, että ammattiopintoihin hakeutuvat ovat melko
heikkotasoisia. Tällä hetkellä opiskelijoita tulee ja menee eli kesken opintojen siirrytään
ammatilliseen koulutukseen tai tullaan valmistaviin koulutuksiin.
Ammattikampus, Marjo Saaarinen, Jouni Mantila, Tapio Oinas: sähkö- ja automaatioalan pt:ssä ollut
heikkoja opiskelijoita, joita siirtynyt sieltä pois joko valmistaviin tai muihin perustutkintoihin.
Hyvinvointikampus, Katriina Sipilä, Sari Haglund: ammattilukiosta on muutama siirtynyt
normilukioihin.
3. II- asteen valintatarjottimen tarjonta keväällä (Terhi)
Käytiin läpi valintatarjotin ja Katriina Sipilä esitteli malliksi, miten valintaprosessi 2asteen
tarjottimelta etenee opon työssä. Hyvinvointikampukselta paljon valintoja Väyläopintoihin (noin 30
valintaa). Syksyn aikana valintoja tarjottimelta tehty jo 112, kun viime lukuvuonna luku koko
vuonna oli 172. Opoista Jouni ja Marjo eivät ole käyttäneet valintatarjotinta, vaan he ovat
ilmoittaneet suorittajat suoraan Erkki Juolalle. Tavoitteena on, että jatkossa kaikki opot käyttävät
valintatarjotinta. Palautteena oli, että ilmoittautumislinkki ei aina toimi.
Tietotekniikan verkkokurssi olisi tarpeen, sillä sitä ei voi hyväksilukea lukio-opinnoista.
4. Osaamisen tunnustaminen lukiokursseista ammatilliseen todistukseen (Kata)
Käytiin liitteenä oleva taulukko läpi Katriina Sipilän johdolla. Selvitettiin miten osaamisen
tunnustaminen lukio-opinnoista tehdään. Lukio-opinnoista voi määräyksen mukaan tunnustaa 32
kurssia, joten kolme kurssia pitää vielä suorittaa. Näistä kursseista tarvitaan jatkossa verkkokurssit.
5. 9-luokkalaisten vierailukäyntien palaute ja ensi vuoden toteutuksen alustavaa suunnittelua
(Jouni)
Käytiin webropol-palaute läpi Jounin johdolla. Pohdittiin, järjestetäänkö jatkossa tutustumispäivä 8luokkalaisille ja messut 9-luokkalaisille. Näin oppilaat alkaisivat konkreettisemmin miettiä alan
valintaa jo 8-luokalla. Messutoteutuksessa oppilailla olisi hyvä olla ”passi”, johon saavat leimoja
käytyään toimintapisteissa; passin voisi jättää arvontaan, jossa hyvä pääpalkinto. Ehdotettiin myös
avointen ovien ja 8-luokkalaisten tutustumispäivän yhdistämistä.
6. Vanhempainillat ja markkinointi keväällä; 8-lk:ien tutustumispäivät? (Marjo, Sari)
21.1. Kokkolan vanhempainilta suunnittelematta. Terhi keskustelee Sirkun kanssa. Ehdotettiin, että
lukio-esittely ja ammatillisen koulutuksen esittely voisi olla samanaikaisesti eri tiloissa ja sitten
vaihdetaan; pienemmässä ryhmässä vanhemmat keskustelevat enemmän.
7. Elinikäisen ohjauksen toimintasuunnitelma Keski-Pohjanmaalla (Terhi)
Ei ennätetty käsitellä, laitetaan tiedoksi toisen asteen sivuille.
8. Kevään koulutustarjonta opoille ja mitä koulutusta toivotaan
Käytiin läpi koulutustarjontaa:
- futuurifoorumi 3.2. aamupäivällä kaupungintalolla

-

-

5.-7.2. Opo-päivät Jyväskylässä, yhteiskyytiin ilmoittautunut vain 7 lähtijää. terhi laittaa vielä
viestiä kaikille opoille. Jos lähtijöitä ei enempää, niin mennään koulutusyhtymän autolla eikä
tilata bussia. Osaava-hanke maksaa yhteiskuljetuksen matkakulut.
10.3. Osallisuusseminaari, jonka jälkeen toiselta asteelta pääsee 8 opettajaa/opoa mukaan
osallisuus kehittämiskoulutukseen. Ohjelma ei ole vielä ilmestynyt. katso kaikki Osaavakoulutukset: www.kokkola.fi/osaava
Erkkaa verkossa sarja jatkuu. Luennot etäluentoja, joita voi seurata ammattikampuksella tai
hyvinvointikampuksella. ilmoittautuminen www.luovi.fi/erkkaaverkossa Seuraava luento on
keskiviikkona 21.1.2015 klo 14-16 aiheesta Nuoren osallisuuden tukeminen, opintojen ohjaus
ja realistinen ammatinvalinta. Kouluttajana KM, erityisopettaja, opinto-ohjaaja, opettajan
kouluttaja Anneli Muuronen, JAMK:sta.
Toivottiin koulutusta menetelmistä esim. narratiivinen ohjaus tai miten voi paremmin tukea
opiskelijaa.
Terhi, Kata ja Sari suosittelivat JAMKin kurssia ”tehokas ryhmänohjaus verkossa”, jossa opittiin
uusia verkko-ohjausmenetelmiä, koulutus oli ilmainen.

9. Yhteishaku 2015; pääsy- ja soveltuvuuskoepäivät
tiedot löytyvät kpedun www-sivuilta. Erillishaku auki samaa aikaa yhteishaun kanssa.
10. Vuoden 2015 toimintasuunnitelman tarkistus
ei ennätetty käsitellä.
11. Miten OPS-uudistus vaikuttaa opon työhön a) lukioissa b) ammattikoulutuksessa
Aiheesta keskusteltiin lähinnä osaamisen tunnustamisen yhteydessä. Tällä hetkellä muutoksia
paljon yhteisten tutkinnon osien kohdalla ammatillisessa koulutuksessa, joten taulukko pitää lukea
tarkasti.
12. KPEDU-opot: OSPIT OPSIIN kehittämistehtävän suunnittelu ja toimintokortin päivitys
Toimintokortti lähetetään opoille kommentoitavaksi, jonka jälkeen se toimitetaan Niina
Patrikaiselle.
Päätettiin yhteisestä oppimistehtävästä:

OSPIT OPSIIN- koulutuksen kehittämistehtävä, Kpedu opojen yhteinen tehtävä
-

opiskelijoiden ja ryhmänohjaajien tiedottaminen TUTKE-uudistuksesta
o opinto-ohjaajat pitävät TUTKE-uudistusinfoja opiskelijoille ja ryhmänohjaajille. (myös osaamisen
tunnustamista tekevät opintosihteerit mukaan!) Opiskelijaryhmä tulee ryhmänohjaajansa kanssa
infoon, jotta molemmilla on sama tieto
o kukin pitää omille ohjattaville ryhmilleen; opo voi valita, kuinka isolle porukalle samalla kertaa
o opot laativat ensin yhdessä aineiston infoihin; (aloitus 30.1. klo 10-12, verstas)
o infot huhti-toukokuun aikana
o perusteluna mm. se, että OPH:n mukaan opiskelijoita on hyvissä ajoin tiedotettava uudistuksesta
o sisältöjä esim.
 mitä osaamispisteisiin siirtyminen tarkoittaa
 miten opintoviikot vaihdetaan osaamispisteisiin (ammatilliset opinnot, yhteiset tutkinnon
osat, vapaasti valittavat tutkinnon osat)
 pitääkö opiskelijan täydentää osaamistaan esim. yhteisten aineiden osalta ja miten se
tapahtuu

13. Muut asiat:
- 29.1.2015 kello 14, erityistä tukea tarvitsevien nuorten vanhempien iltapäiväkahvitilaisuus
ammattikampuksella
Ammattilukioon suunnitellaan/ tarjotaan täsmätutustuminen. Aika vielä avoin.

-

Vihta-ajanvarausjärjestelmä. Keskusteltiin ajanvarausjärjestelmän tarpeellisuudesta. Vihta yksi
mahdollisuus ja siitä tullut tarjous, mutta kartoitetaan löytyykö edullisempaa tai saako ajanvarausta
jotenkin wilman yhteyteen. IT-puolelta voisi kysyä, pystyvätkö he kehittämään siihen meille oman
systeemin.

