
KESKI-POHJANMAAN OPOJEN JA REHTOREIDEN TAPAAMINEN (yhteistyöverkosto) 

Aika: Perjantai 11.9.2020 klo 9.00 – 11.45 

Paikka: Närvilänkatu 8, Kokkola, auditorio 

Läsnä: 33 + etänä 13      

  

Käsitellyt asiat 

1. Tapaamisen avaus ja uusien toimijoiden esittäytyminen (Sirkku Purontaus ja Terhi 

Petäjä) 

a. Avauksena Sirkku Purontauksen esitys. 
b. Uusia opinto-ohjaajia ja rehtoreita on tullut mukaan verkostoon, kaikki esittäytyivät 

2. Koulutuksen järjestäjien lyhyet puheenvuorot: ajankohtaiset asiat ja 

opiskelumahdollisuudet Keski-Pohjanmaalla 

a. Koulutuksen järjestäjät kertoivat kuulumisia  

b. Jari Orjala: Kannuksessa toteutetaan Ollikkalan messut 20.-21.8.2021, Luova 

kampus-hankkeessa oppimisympäristöjä uusitaan, väyläopintoja mahdollisuus valita 

luonnonvara-alalta Oulun AMK:sta 

3. Hakijapalveluiden kuulumiset (Merja Kivelä ja koulutusohjaajat) 

o Esitys liitteenä. 
4. Yhteishausta tiedottaminen (Sirkku ja Merja) 

a. Opiskelijoille: 

i.  messuja kampushallissa ei järjestetä tänä syksynä, mutta opiskelijaryhmiä 

otetaan vierailuille. Kpedu maksaa yhden linja-auton / peruskoulu. Sovi 

hakijapalveluiden kanssa tarkemmin ajankohta. Hakijapalvelut@kpedu.fi  
ii. TET- jaksoja järjestetään myös mahdollisuuksien mukaan, sovi tarkemmin 

Terhin kanssa 
iii. Kpedu-opot vierailevat mahdollisuuksien mukaan perusopetuksen kouluilla 

pitämässä sekä 9 lk:lle ja 8-lk:lle infoja ammatillisesta koulutuksesta. 

Pyynnöt vierailusta ja ajankohdista Terhille. 
iv. Yhteishaku 23.2.-23.3.2021, + Luovin vaativa erityinen tuki erillisenä, ks. 

Opintopolku: https://opintopolku.fi/wp/opo/toisen-asteen-haut/  

 

b. Huoltajille 

i. Kpedu tulee myös pydyettäessä vanhempainiltoihin kertomaan 

ammatillisesta koulutuksesta. Yhteyshenkilö Terhi. 
5. Taitaja9-kisan toteuttaminen, Tapio Oinas 

a. Toteutetaan etänä marraskuun aikana,ks. https://taitaja2021.fi/fi/lajit/taitaja9/taitaja9/  
6. LOPS-uudistus käytännössä. Lukioiden rehtoreiden puheenvuorot. 

a. KSL johtava rehtori Markku Anttila https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-

tutkinnot/lukiokoulutus/lops-2021-tukea-lukion-opetussuunnitelman-perusteiden  
i. Kokkolassa ehkä siirrytään neljään jaksoon 

ii. Opetus moduuleissa: pakolliset, valtakunnalliset syventävät ja paikalliset 
iii. Siirrytään laajempiin opintokokonaisuuksiin ja tehdään oppiainerajat ylittäviä 

opintojaksoja 

iv. Todennäköisesti siirrytään maksuttomuuden myötä eKirjoihin 

v.  

b. ammattilukion rehtori Jonna Finell 

i. Ammattilukion osalta toiminta jatkuu ilman suuria muutoksia 

http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2020/09/Kp-opot-ja-rehtorit-11.9.2020SP.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2020/09/11.9.2020MERJA.pdf
mailto:Hakijapalvelut@kpedu.fi
https://opintopolku.fi/wp/opo/toisen-asteen-haut/
https://taitaja2021.fi/fi/lajit/taitaja9/taitaja9/
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukiokoulutus/lops-2021-tukea-lukion-opetussuunnitelman-perusteiden
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukiokoulutus/lops-2021-tukea-lukion-opetussuunnitelman-perusteiden


ii.  

c. maakuntien lukioiden rehtoreiden puheenvuorot  

i. Kaustinen, Perho, Veteli, Toholampi käyttivät puheenvuorot   
7. Oppivelvollisuuden laajentaminen 2021 (Sirkku Purontaus) 

https://minedu.fi/oppivelvollisuuden-laajentaminen  

Sirkun esitys liitteenä. 

8. Opinto-ohjauksen kehittämisohjelma: 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162326/Opinto-

ohjauksen%20kehittämisohjelma.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

a. Tavoitteena saada käytäntöön kehittämisohjelman tavoitteita eri kouluasteilla 

 

9. Lukuvuoden asioista sopiminen, yhteistä keskustelua ja tiedotettavaa 

a. yhteistyön vuosikellon tarkistaminen 

b. koulutukset 

i. Yritysvierailu 2.10.2020 (Osuuskauppa KPO, paikka Talonpojankadun 

auditorio, Tapanila) + iltapäivä opinto-ohjaajien tutustuminen eri toimialoille. 

Merja tekee ilmoittautumisen.  

ii. opopävät Rovaniemellä 4.-6.2.2021 

https://blogi.eoppimispalvelut.fi/opopaivat20/ohjelma/ 

  

10. Linkkejä 

a. Kaikkien malli: https://kaikkienmalli.fi/  
b. Elotori: https://peda.net/hankkeet/elotori  

11. Muut asiat 
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