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AMK-toimijat
 paikalla oli 39 osallistujaa, joista 37 osallistui lounaalle (ks. osallistujaluettelo)

Käsitellyt ja tiedotetut asiat:
1. Koulutuksen järjestäjien terveiset yhteistyöverkostolle (rehtorit, opot)
Vetelin lukio ja yläkoulu, Tero Lahtinen: yhteishaussa vain 2 ensisijaista hakijaa, joten 1 lk
ei ala. Jos joku tarvitsee opettajaresurssia, niin Terolta voi kysyä. Vetelin yläkoululla pinehkö porukka, mutta kaksisarjaisena mennään.
Kokkolan lukiokoulutus, Markku Anttila: Kokkolan suomalaiseen lukioon oli 209 hakijaa,
kun opiskelijapaikko on 280, tänä vuonna kuitenkin pienin ikäluokka. Työpäivät sovittu
lautakunnassa 15.8. alkavaksi, mutta koskea opintotuen ja matkatukien ehdot eivät täyty
niin lukio alkanee jo 12.8. ja perusopetus 15.8.
Kaustisen musiikkilukio, Taina Lehtonen: Työpäivät päättämättä, jos alkaisi ma 15.8. kuten on ilmoitettu, niin olisi selkeämpi. Lukioon oli 60 hakijaa, + täydennyshaussa 3-4 sekä
2 vsk:lle muutama uusi opiskelija eli noin 150 opiskelijaa kokonaisuudessaan. Lukuvuoden suunnittelu ja opettajahankinnat menossa. Kansainvälinen liiketoiminnan linja alkaa
suomen yrittäjät ry rahoittaman pilotin myötä, pilotissa mukana 12 lukiota.
Toholampi, yläkoulu: Marja Hylkilä, yläkoululla menee hyvin; ei erityistä muutosta.
Kannuksen lukio, Leevi Norrena: Perusopetuksen puolella uusi rehtori. Lukioon oli 39 ensisijaista hakijaa, opettajamäärä 120 . Yhdistelmätutkinnon osalta huolestuttavaa, jos
eläinlinja kuolee pois, koska vain vähän opiskelijoita, jotka suorittavat vain muutamia
kursseja. Kehityshankkeita menossa mm. lukion tuntijako kokeilussa mukana, eläinlääketieteen kannalta pilotti on hyvä.

Kaustisen yläkoulu, Mailis Tastula. Sivistysjohtajan valinta ensi viikolla.
Halsuan yhteinäiskoulu: Hyvin menee, ops vähän ahdistaa kuten muillakin.
Erityisammattiopisto Luovi: Hannula Lasse; Valmat, Telma, puu- ja metallialan perustutkinnon Kokkolassa, hakijoita hyvin, paikkoja 5+5 , mutta haussa vain 2+2, hakijoita oli molempiin 5-6.
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto: Sirkku Purontaus: valtuuston kokous eilen; hyväksyi tilinpäätöksen ja opiskelijaraportin, joka löytyy nettisivuilta; strategia 2020 hyväksyttiin:
”yhdessä oppien tulevaisuuden osaajaksi”; koulutustarpeen arviointi menossa, koska rahaa pitää säästää 25%, esitettiin että Perhon toimipaikka lakkaisi, mutta asia meni uudelleen suunnitteluun ja se käsitellään 9.6. ; 1 lk alkaa 11.8. jatkavien osalta 12.8. etäpäivä;
opoille kiitokset kun opsit ovat muuttuneet, niin se on teettänyt paljon töitä.
Kaustisen ev. Opisto: Maria Murtomäki: digitaalisuus, asiakaslähtöisyys ja suunnitelmallisuus teettää töitä; kansanopistokentällä tehdään yhteistyötä; lapsi ja perhetyön perustutkintoon oli hyvin hakijoita, paikkamäärä 55, aikuisia tulossa mukavasti.
2. Ajankohtaista muuta tiedotettavaa: etsivien, ohjaamon ja opiskeluhuollon koordinaattorin terveiset
Pirita Kylmä kertoi etsivien nuorisotyöntekijöiden terveiset ja alueen etsivät esittäytyivät.
Ottakaa etsiviin yhteyttä jo ennenkuin nuori keskeyttää eli kun on huolenaihetta, niin
nuorisotyöntekijät voisivat puuttua ajoissa ongelmiin.
Terhi Petäjä ja Timo Pärkkä kertoivat Ohjaamo Keski-Pohjanmaan terveiset Kokkolasta ja
Kaustisen seutukunnasta. Kokkolassa toiminta keskittynyt Nuorisokeskus Vingen tiloihin.
Kaustisella ei toimintapistettä, vaan toiminta kiertävää tarpeiden mukaan. Oppilaitoksesta
valmistuvat voivat esim. kesään ja syksyn aikana saada ohjauspalveluja Ohjaamon kautta.
Jaettiin Ohjaamon esitettä, ks. liite.
Terhi toi myös opiskeluhuollon koordinaattori Anne Eteläahon terveiset, ks liite.
3. Kansanopistojen linjat (Maria, Sari)
Sari Hiltunen esitteli Keski-Pohjanmaan kansanopiston linjoja (ks liite). Opinnot alkavat
15.8. ja päättyy 26.5. 57% rahoituksesta tulee valtiolta ja 43% opiskelija maksaa itse; hinta 120€/ vk sis ruokailun asumisien ja opetuksen, mahdollisuus hakea opintotukea, yhteishaun pisteet säilyvät. Linjoja: tanssilinja, teatterilinja, valokuvauksen päiväopinnot,
vintage-valokuvaus (vilmikameralla kuvaus ja pimiötyöskentely), erityistä tukea tarvitsevien opinnot: virtaset + taidevirtaset ja mediavirtaset, aikuisten maahanmuuttajien valmentava koulutus. ks. www.kpedu.fi
Jonna Ollikainen esitteli Kaustisen Evankelisen Opiston linjoja: Ala-Könni kansanmusiikkilinja, kaustislainen jäsenkorjauskoulutus, kymppilinja, maallikkokoulu, Personal trainer
koulutus, vaude- erityslinja, vionojan kuvataidelinja, ks opiston nettisivut.
http://www.kaustisenopisto.fi/
4. Yhteishaku 2016 ja avoinna olevat haut (Valma, 10lk, Luva) (Hertta)
Hertta Erkkilän esitykset liitteenä: hakutoimiston tilannekatsaus , hakijamäärät, raportti
hakijamääristä liitteenä. Saako opiskelija itse tiedon oppimisvalmiustestin tuloksesta?
Hertta selvittää asiaa. Varasijat 20.9. saakka.
Kiviniityn lukion opo Eija Varis kertoi Lukio-opintoihin valmistavasta LUVA-koulutuksesta,
joka alkaa nyt toista vuotta. Luvaan kielitaitotesti ja haastattelu ja matkat maksetaan. Hakijalla ei tarvitse olla perusopetuksen päättötodistusta.

5. AMK-väyläopinnot ja toisen asteen tarjotin (Tuula Hohenthal ja Terhi)
Esiteltiin toisen asteen tarjottimen opinnot https://wilma.kpedu.fi/ Väylä opintoja eli
AMK:n averkon opintoja runsaasti tarjolla. Toukokuussa myös insinööriopintoihin valmentavat opinnot ja liiketalouden valintakoetyöpaja. Ilmoittautuminen mielellään suoraan
averkon sivujen kautta http://tki.centria.fi/koulutuskalenteri/ Voi ilmoittautua myös toisen asteen sivujen kautta.
6. Tulevan lukuvuoden suunnittelu, yhteiset tapahtumat yms.
Käytiin läpi lukuvuoden 2016-17 vuosikello. Täydennetään suunnitelmaa sitä mukaan, kun
päivämäärät tarkentuvat. K-P:n opojen ja rehtoreiden yhteiset kokouspäivät sovittiin:
26.8.2016 klo 9-14 ja kysytään, jos Kälviän uusi yläkoulu ottaisi meidät vastaan; 21.4.2017
klo 9-14, ammattikampukselle Limellä. Yritysvierailu alustavasti 28.10.2016, mutta jos yhteiset 9-päivät ja centrian avoimet ovet ovat 26.-27.10.2016, niin ehkä yritysvierailu siirretään toiseen ajankohtaan. Toisen asteen opot 13.1.2017 Kokkolan suomalaisella lukiolla,
Eija Varis varaa tilan. Vuosikello liitetään 2asteen sivuille, kun se on päivitetty.
7. ELO-ryhmän toiminta ja ohjauksen yhteistyö
2asteen sivuille on lisätty ”elinikäinen ohjaus” jonka alla Keski-Pohjanmaan ELO-ryhmän
toiminta. Siellä esim. ohjauksen yhteistyö Keski-Pohjanmaalla- julkaisu, josta voi katsoa
kaikki ohjaustyötä tekevien tahojen yhteistiedot. http://2aste.kpedu.fi/wpcontent/uploads/2016/01/ELO_toimintasuunnitelma_2016.pdf
Toivotaan, että verkoston jäsenet ottavat opuksen käyttöönsä ja levittävät tietoa yhteistyökumppaneille.
8. Hyvän ohjauksen kriteerit laadukkaan opinto-ohjauksen ohjenuorana – ryhmätyöskentely
Määritelkää ensi lukuvuodelle keskeisimmät kehittämiskohteet (2-3) oman työnne kehittämiseksi. Miettikää ryhmässä, miten konkreettisesti viette asiaa eteenpäin, jotta tavoite toteutuu. Vuoden päästä arvioidaan, miten tavoitteeseen on päästy.
-

opinto-ohjaajilla ohjenuorana Hyvän ohjauksen kriteerit

Perusopetus-työryhmä: Opot laativat omat suunnitelmansa, jotta näkevät mihin työaika
menee; oppilaille enemmän aikaa toimistotyön sijaan, focus ohjaustyöhön; Uusi ops tukee
ohjaustyötä eli hyvän ohjauksen kriteerien täyttymistä.
Lukio-työryhmä: Nivelvaiheet keskiöön: tiedonsiirron parantaminen tukitoimien suunnittelemiseksi; diginatiivien tiedonhakuhankintataitojen kehittäminen (opiskelijat luulevat
osaavansa);
Ammattiopetus-työryhmä, rehtorit: 1) osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö: koutsaus,
uusi opettajuus, opiskelijahallintojärjestelmän tunteminen jaOPSien kokonaisuuksien
hahmottaminen; opetettavat asiat liittyvät työelämään; 2) koulutuksen nivelvaiheet: ennen ja jälkeen opintojen, toisen asteen vuosikellossa koordinoitu tietyt asiat; jatkoopintoihin ohjaaminen, jossa olisi yhtenäinen käytäntö ja kaikki tunnistavat miten asia
hoidetaan; opiskelijalähtöisyys jotta voi vaihtaa esim eri oppilaitokseen; sujuvuutta siirtymiin; sähköiseen opsiin urasuunnittelu selvemmin esille;
Ammattiopisto-työryhmä, opot: henkilökohtaisen ohjauksen tarvetta enemmän kuin resurssia; lisää tiedottamista, opastusta ja ohjausta ryhmänohjaajille , hops-ohjaajille ja
opiskelijalle; opiskelija on osallistettava omien opintojen suunnitteluun ja ohjakseen;

