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Käsitellyt asiat:
1 Tapaamisen avaus
Paikalle saapui 49 osallistujaa (ks.liite1) .
Keski-Pohjanmaan ammattiopiston rehtori Sirkku Purontaus avasi kokouksen ja kertoi KPEDUn ajankohtaisista asioista ja tulevasta yhteishausta (ks. Liite2). Osallistujille jaettiin KPEDUn
kynät.
2 Koulutuksenjärjestäjien lyhyet puheenvuorot:
(Ajankohtaiset asiat, opiskelijatilanne ja opiskelumahdollisuudet Keski-Pohjanmaalla, palaute
yhteishausta.)
Etsivät nuorisotyöntekijät: Pirita Kylmä: Yhteistyö koulujen kanssa toimii hyvin. Ammattiopiston uutena etsivänä aloitti keväällä Mika Ylitalo. Toivomuksena, että etsiville ilmoitetaan hyvissä ajoin oppilaista/opiskelijoista, joista huolta.
Kaustisen Evankelinen Opisto: Jonna Ollikainen kertoi ajankohtaisia asioita: lapsi- ja perhetyön peruskoulutuksessa aloitti 13 opiskelijaa; pääsykokeet järjestettiin, mutta sisälle pääsi
pisteytyksen mukaan myös niitä, jotka eivät olleet kokeessa. Ko. perustutkintoa järjestävät
oppilaitokset pohtivat yhdessä, järjestetäänkö pääsykokeita enää jatkossa. Kansanopistokoulutuksena alkoi personal trainer-koulutus.
Ammattiopisto Luovi: Riitta Rauhala: Kälviän toimipaikan toimipistepäällikkönä on Lasse
Hannula; opintoneuvojana aloitti Mikko Ylämäki. Kokkotyösäätiön tiloissa kone- ja metallialan

perustutkinnossa ja puualan perustutkinnossa aloitti yhteensä 15 opiskelijaa. Yhteistyö Kpedun kanssa toimii hyvin.
Perhon lukio: Outi Leväniemi: uusia lukiolaisia aloitti 16, yläkoulun puolella yhteensä 137 oppilasta.
Vetelin lukio: Tero Lahtinen: lukio lakkaa 2018. Päätös on harmillinen, mutta ymmärrettävä
tässä hakijatilanteessa. Perusopetuksen puolella 110 oppilasta. Kaksi syyrialaista isoa perhettä on muuttanut / muuttaa Veteliin ja perheiden lapsille järjestetään perusopetusta.
KSG: Bernt Klockars: ruotsinkielisessä lukiossa aloitti 60 uutta opiskelijaa.
Kannuksen lukio: Leevi Norrena: 36 uutta opiskelijaa; lukiossa myös aikuislukion opetussuunnitelman mukaista opetusta sekä tuntijakokokeilu. Yhteistyö Toholammin lukion kanssa, on
suunniteltu mm. Yhteisten yo-kokeiden järjestämistä.
Kannuksen perusopetus; Juhani Vuorisen koulun uusi rehtori Anna-Liisa Hännikäinen- Uutela
oli paikalla ja he kertoivat oppilaanohjaaja Helena Ojatalon kanssa koulun kuulumisia, mm.
Jopo-koulutus on alkanut.
Pietarsaaren lukio: Hannu Sulkakoski: suomenkielinen ja ruotsinkielinen lukio samoissa tiloissa ja yhteistyö toimii hyvin. Lukio mukana alueen lukiolautakunnassa.
Etelänummen koulu, Pietarsaari: Kim Pitkäkangas: samassa koulussa nyt luokat 6-9. 10%
maahanmuuttajia, 279 oppilasta, ikäluokka noin 80.
Kaustisen musiikkilukio: Liisa Pyykkö-Seppälä: 63 aloitti lukion, yhteensä 170 opiskelijaa. Lukiossa myös lajivalmennusta (ei urheiluakatemia) eli opiskelijat voivat keskittyä myös urheiluun.
Uutta myös kansainvälinen liiketalouslinja.
Ammattilukio: Anki Mannström: 80 ammattiopiston opiskelijaa aloitti myös lukio-opinnot.
Myös erityisopettajan palvelut saatavilla.

3 Yhteishakutoimiston kuulumiset (hakijamäärät, valitut, pisteytykset) Hakutoimisto
Terhi Petäjä esitteli hakijamäärät ja pisteytykset. Ks .liitteet 3 ja 4:
hakijamäärät, pisteytykset

4 Kokkolan suomalainen lukio ja lukion uudistukset (Markku Anttila)
Markku Anttila kertoi lukion uudistuksista. Liite 5: Esitys liitteenä.
5 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen lukio-opinnoista , OPH:n uusi määräys (Kpedu-opot)
Käytiin läpi OPH:n määräys osaamisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta. Ks. Liite 6.
6 Lukuvuoden asioista sopiminen, yhteistä keskustelua ja tiedotettavaa

-

vanhempainillat (Yläkoulut: selvittäkää oman oppilaitoksenne päivä tähän mennessä)

--> merkittiin tiedossa olevat vanhempainillat. Jotkut yläkoulut ovat siirtämässä tapahtumaa
päivälle, jotta oppilaat tavoitetaan paremmin. Ks. Liite 7 Talukko. Ilmoittakaa Terhille muut
vanhempainillat, johon toivotaan oppilaitosten edustusta. Keski-Pohjanmaan ammattiopis-

tosta vanhempainiltoihin osallistuu 1-2 opoa + eri alojen opiskelijoita mielellään ko. paikkakunnalta kertomaan opinnoistaan.
-

muut tapahtumat (esim. 8-lk:n infot, oppilaan ohjaajien tutustuminen ammattiopintoihin?)

--> kevätlukukaudella järjestetään viime vuoden tapaan 8-luokkalaisten infoja, joissa opo +
opiskelijat ovat kertomassa erityisesti ammatillisista opinnoista. Lukiot järjestävät vastaavat
infotilaisuudet.

--> 9-päivät, avoimet ovet ja Kokkolan alueen vanhempain ilta 9.-10.11. kampushallissa.
-

yhteistyön vuosikellon tarkistaminen

-

Koulutukset:

--> Tarkistettiin yhteistyön vuosikello. Ks. liite 8
--> esiteltiin ajankohtaisia koulutuksia: Osaavan järjestämät, ELYn koulutuskalenterit ks. liitteet 9-13: Opetustoimi, nuorisotoimi, osaava, luomu-ohjaaja , huolet puheeksi- tilauskoulutus,
-

2asteen tarjotin ja väyläopinnot (Centria-amk Tuula Hohenthal)

--> Tuula Hohenthal kertoi väylä-opinnoista ja yrittäjyys-hankkeesta. Väylä opintoihin ilmoittaudu-

taan koulutuskalenterin kautta http://tki.centria.fi/koulutuskalenteri/ 2asteen opiskelijoille opinnot
ovat tänä lukuvuonna ilmaisia. Ilmoittautumislomakkeeseen merkitään, minkä oppilaitoksen opiskelija
hakija on. Vauhtia väylälle- hanke on saamassa jatkoa hankkeessa Jatkoväylä.

--> Terhi petäjä näytti 2asteen tarjottimella olevat opinnot https://wilma.kpedu.fi/browsecourses

7 Markkinointimateriaali ja kanavat, mitä hyödynnetään eniten kouluissa, mitä tarvitaan jatkossa?
Tarkasteltiin mitä markknointikanavia toisen asteen yhteistyöverkoston oppilaitoksilla on käytössä.
2asteen oppilaitosten yhteinen juliste Opiskelumahdollisuuksista Keski-Pohjanmaalla sai kannatusta,
vaikkakin jotkut opot hyödyntäisivät mielellään edelleen esitevihkosta. Www-sivut kaikilla oppilaitoksilla kattavat. Ks. liite 14.

8 Yksilölliset opintopolut, yleiset ja ammatilliset opintopolut opiskelijan ohjauksen tukena
(kpedu-opot)

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston perustutkintojen OPSeihin on liitetty sekä ammatilliset että yhteiset opintopolut helpottamaan opiskelijoiden ohjausta ja yksilöllisiä valintoja. Opetussuunnitelmat löytyvät kpedun www-sivuilta kunkin koulutusalan kohdalta liitteenä esim.
http://www.kpedu.fi/koulutukset/nuorten-koulutus/ajoneuvot-ja-kuljetus/l4069-autoalanperustutkinto Sieltä löytyy myös kunkin perustutkinnon markkinointivideot, joita suositellaan käytettäväksi oppilaiden ohjauksessa.

9 Talonpojankadun oppimisympäristöihin tutustuminen ( laboratorio, prosessi, audivis.viestintä, Lime)
Hannele Puumala esitteli opiskelijoiden kanssa laboratorio- ja prosessialan uusia oppimisympäristöjä
sekä kertoi ko. koulutuksista. Jussi Järviniemi esitteli audiovisuaalisen viestinnän oppimisympäristöjä
ja koulutusta.

Kokkolan suomalaisen lukion opinto-ohjaajat ja johtava rehtori Markku Anttila pitivät iltapäivällä
oman palaverinsa.

