
Tiedote Tulevaisuuden osaajaksi 2018- tapahtumista vk 45 (perusopetuksen opot) 

Keskiviikkona 7.11. klo 8.30 - 15.00 

 Vierailevat oppilaitokset 

o Länsipuiston koulu, 117 + 5 

o Kiviniityn koulu, 115 + valvojat 

o Perhon keskuskoulu, 45 +5, lounas klo 10.30- 11.00 

o Kaustisen keskuskoulu, 54 +4, lounas klo 10.30-11.00 

o Lestin koulu 8 + 1, lounas klo 10.30- 11.00 

o Juhani Vuorisen koulu (Kannus), 68 + 3, lounas klo 10.30- 11.00 

o Kuusiston koulu (Toholampi) 43 + 3, lounas klo 10.30- 11.00 

o Etelänummen koulu (Pietarsaari) 80 + 5 , lounas klo 10.30- 11.00 

o Donnerska skolan (Kokkola), 91 + 5 

o Lucina Hagmanin koulu (Kälviä), 86 + 5 (lounas Torkinmäen koululla klo 11.45) 

o Ådalens skola, (Kruunupyy) 4 + 2 

 

 

 Avoimet ovet Kampushallissa klo 14– 19.30 

o 8-luokkalaiset kutsutaan wilman kautta: Kpedu toimittaa perusopetuksen opoille 

tekstin ja linkin, jotka opot lähettävät  8-luokkalaisille ja heidän huoltajilleen Wilman 

kautta (ei enää kutsukirjettä kotiin); tiedotus siis perusopetuksen kautta! 

o Vieraille kahvia tarjolla klo 17 – 19 

o Tutustuminen koulutusaloihin 

o Ammattishow 

o Kutsu Keskipohjanmaa-lehteen ed. sunnuntaina 

 

 Kokkolan perusopetuksen vanhempainilta klo 17.30 – 18.30 kampushallissa kahviossa 

o Kahvitarjoilu kampushallin kahviossa ennen tai jälkeen 

o Tutustuminen koulutusaloihin messuosastoilla ennen tai jälkeen vanhempainillan 

o Ammattishow klo 17.00 

o Kutsu Kokkola-lehteen ed. Viikolla 

o Tiedottakaa myös koulun / wilman kautta vanhempia 

 

Torstaina 8.11. klo 8.30 - 14.00 

 Vierailevat oppilaitokset 

o Hakalahden koulu (Kokkola), 138 + ohjaajat 

o Merenojan koulu (Kalajoki), 130 + 6- 7, lounas klo 10.30- 11.00 

o Lohtajan koulu, 31 + 4 (lounas Torkinmäen koululla klo 11.45) 

o Jussinpekan koulu (Sievi), 85 + 6 , lounas klo 10.30- 11.00 

o Raumankarin koulu (Himanka), 33 + 3, lounas klo 10.30- 11.00 

o Vetelin yläkoulu, 42 + 3, lounas klo 10.30-11.00 

o Halsuan yläkoulu, 12 + 2, lounas klo 10.30- 11.00 

 



 

Keskiviikkona ja torstaina huomioitavaa 

 Oppilaat ja vieraat voivat ostaa kahviosta pientä välipalaa. Varatkaa käteistä mukaan, sillä 

pankkikorttisysteemi ei välttämättä toimi, koska se on nettipohjainen ja verkko saattaa olla 

ylibuukattu! Ainakin viime vuonna kävi yllättäen näin! 

 ILMOITTAKAA  ERITYISRUOKAVALIOT 26.10. Mennessä  S-posti johanna.vaharautio@kpedu.fi  

 Lounas tarjoillaan maakunnasta tuleville oppilaille Närvilänkadun kahdessa 

lounasravintolassa JO KLO 10.30 eli ennen kuin meidän omat opiskelijat tulevat syömään klo 

11. Voitte vapaasti mennä kumpaan ravintolaan vain haluatte.  

 Kokkolan koulujen oppilaita (Hakalahti, Kiviniitty, Länsipuisto, Donnerska skolan) ei haeta 

kouluilta erikseen busseilla, vaan joudutte ulkoilemaan ja siirtymään omatoimisesti 

kampushalliin; lounas omilla kouluillanne 

 Tilatkaa itse bussikyyti, lähettäkää lasku vuoden loppuun mennessä Keski-Pohjanmaan 

koulutusyhtymä, Närvilänkatu 8, 67100 Kokkola, viite ”tulevaisuuden osaajaksi”, 

verkkolaskutiedot http://www.kpedu.fi/yhteystiedot/laskutusosoite  

 Ohjaajille ja opoille tarjolla kahviossa kahvia päivän aikana (Ohjaamon pisteestä Terhltä saa 

hakea kahvilippuja) 

 Rastipassit vierailijoille jaetaan Ohjaamon pisteestä kouluittain (toinen kerros ylätasanne), 

eli oppilasryhmän ohjaaja hakee Terhiltä passit koko ryhmälle heti saavuttaessa 

kampushalliin. 

 Täytetyllä rastipassilla oppilas osallistuu palkintojen arvontaan (laadukkaat kuulokkeet?)  

 Oppimisympäristöihin 5eri tutustumisreittiä  

o Opastus tutoropiskelijoiden johdolla lähtee sittenkin vasemmasta kulmasta kuten 

viime vuonna kampushallista pääsisäänkäynnin  kohdalta sisältä (vasemmasta 

nurkasta, eri nurkka kuin viime vuonna) puolen tunnin välein 

o Miettikää kouluilla etukäteen, mille reiteille kukin oppilas haluaa mennä, suositus 1-

2 reittiä 

o Info ammatillisista opinnoista kampushallin 2.kerroksen luokissa tasalta ja puolelta, 

kesto noin 15 min, jokaisen oppilaan tulisi käydä täällä 

o kaikki toiminta tapahtuu kampusalueella 

TUTUSTUMISREITIT, kävelykierrokset: 

1) Autoala ja logistiikka. Talonpojankatu 8. Kierroksen kesto 30-45 min 

2) Prosessi- ja laboratorioalat, Talonpojankatu 6, Kierroksen kesto ½ h  

3) Sähkö- ja automaatioala. Närvilänkatu 8-10. Kierroksen kesto 30-45 min 

4) Rakennusala, pintakäsittelyala, talotekniikka.  + puuteollisuuden kautta 

kierrokselle Talonpojankatu 8+10. Kierroksen kesto 1 h 

 

5) Sosiaali- ja terveysala; Kasvatus- ja ohjausala, liiketoiminnan  aulassa. + 

Liiketoiminta (esitellään kauppa), Närvilänkatu 8, Kierroksen kesto noin 1h (sote-

opiskelijat ohjaavat liiketoiminnan aulaan ja kauppaan) 
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