Muistio 10.9.2021

KESKI- POHJANMAAN OPOJEN JA REHTOREIDEN VERKKOTAPAAMINEN, yhteistyöverkosto
Perjantaina 10.9.2021 klo 9.00–11.00
Teams-kokous
Toisen asteen rehtorit, toimialapäälliköt ja opinto-ohjaajat
Yläkoulujen rehtorit ja oppilaan ohjaajat
Etsivät nuorisotyöntekijät
Hakijapalvelut
AMK-toimijat ja muut yhteistyöverkoston jäsenet
1. Tervetuloa, tapaamisen avaus, rehtori Sirkku Purontaus
Kokous toteutettiin etänä TEAMSin kautta, mukana tapahtuman aikana oli 54 osallistujaa ja
edustajia noin 19 eri kunnasta, oppilaitoksesta tai yhteistyötahosta.
2. Koulutuksen järjestäjät kertoivat terveisensä yhteistyöverkostolle (rehtori/opo/toimialapäällikkö)
Lukiot
- KSG rehtorina Milka Mattila ja opinto-ohjaajana Klara Lamberg
- KSL:n apulaisrehtorina Anneli Kauppi
Step-koulutus
- Seurakuntaopisto on vaihtanut nimensä: Step-koulutus Kaustisen kampus
- koulutuspäällikkö Kaustisella Mari Numminen
Keski-Pohjanmaan konservatorio
- vt rehtorina toimii syksyn ajan apulaisrehtori Pasi Ojala
Ammattiopisto Luovi:
- opinto-ohjaajana on aloittanut Kati Kinnunen, Suvi Puikko jatkaa edelleen
opintoneuvojana,
- yhteistyötä ammattiopiston kanssa lisätty: kone- ja tuotantotekniikan tiloissa opiskelee
vuode alusta alkaen myös Luovin ryhmä, Varustamo-hankkeen puitteissa yhteistyö
elintarvike- ja puualalla jatkuu
- 3 TELMA-ryhmää
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
- Uutena toimialapäällikkönä 1.10. aloittaa Suvi Päivärinta (Hyvinvointialat)
- Perhossa aloittanut opona Riikka Lasanen
- Ammattikampuksella uusina opoina Marjo Tilus (ruoka- ja puhtauspalveluala, Valma),
Eliisa Koivukoski (prosessi- ja laboratorioala, sähkö- ja automaatioala), Kälviän
toimipaikassa opona Lasse Kahelin
- Autoalan ja logistiikan oppimisympäristöt rakennetaan uusiksi, Kannukseen rakennetaan
uutta navetta
- yhteishaussa 2022 ei ole mukana tekninen suunnittelu eikä maarakennuksen osaamisala;
näihin jatkuva haku
Yläkoulut:
- Länsipuiston koulu on nykyään Isokylän koulu; heillä on käynnistetty tehostettu
oppilaanohjaus
→ yhteistyömahdollisuus KPEDUn ”Ohjauksen nivelet kuntoon”-hankkeen kanssa

3. Ajankohtaista muuta tiedotettavaa yhteistyöverkostolta
Uudet etsivät nuorisotyöntekijät esittäytyivät: Perhossa Elina Huttunen, Pietarsaaressa
Pamela Lundberg, Kokkolassa Leena Salmu

4. Toisen asteen sopimuksen uudistaminen 2022 alkaen, Sirkku Purontaus
- 16.9. yhteistyöryhmän kokouksessa hyväksyttänee uudistettu toisen asteen yhteistyösopimus, joka korvaa
samalla toisen asteen strategian.
- käytiin läpi sopimusluonnos
- sopimuksessa vähennetään hallinnointia ja keskitytään hyvään yhteistyöhön sekä yhdessä tekemiseen ja
oppimiseen
- Luovi mahdollisesti liittyy vielä mukaan, lähetetään heille sopimusluonnos ja kustannusjakotaulukko
5. Oppivelvollisuuden toimeenpano, keskustelua ja kysymyksiä
- etukäteen ei kysymyksiä tullut
- ryhmäkeskustelu FLINGA-sovelluksen kautta https://flinga.fi/s/FKNFUXK
- ilmeisesti oppilaat ovat hyvin saanet opiskelupaikan alueella
- ammattiopistolla muutama siirtynyt Valmaan tai toiseen perustutkintoon tai toiseen oppilaitokseen
- opintopolun kautta on helppo ilmoittaa keskeyttäneet, joista ei ole tiedossa, missä ovat tällä hetkellä.
- millaisia malleja oppivelvollisuuden valvonnasta ja siihen liittyvistä vastuista on kunnissa? Ilmeisesti
kunnissa vasta sovitaan tarkemmin valvonnasta. Kaustisen seutukunnassa on opo-hanke, jossa asiaa
kehitettään (Lestijärvi)
- koulukyydit ammattiopistoihin Kelan koulumatkatuen kautta; koulutuksen järjestäjillä ei velvoitetta
järjestää koulukyytejä

6. Polut tulevaisuuden osaajaksi toteutus, Merja Kivelä
- materiaalia Polut tulevaisuuden osaajaksi löytyy https://www.kpedu.fi/tulevaisuudenosaajaksi ja siellä
myös tietoa koulutustarjonnasta, virtuaalikierroksella voit tutustua ammattiopiston eri kampuksiin ja
tiloihin, myös tietoa yhteishausta ja jatkuvavasta hausta
- lounas tarjotaan myös Kantakaupungin oppilaille, paitsi vieressä olevalle Torkinmäen koululle, he voisivat
tulla lounaalle joku toinen päivä 😊
- pyydetään ilmoittamaan myös erityisruokavaliot ilmoittautumisen yhteydessä
7. Opinto-ohjauksen kehittäminen, jaetaan toisillemme hyväksi havaittuja vinkkejä ohjaukseen.
- Tulevaisuusohjaus https://tulevaisuusohjaus.fi/
- muutama opo on hyödyntäyt sivustoa
- Turun yliopisto järjestää aiheesta myös räätälöityjä kursseja
- Turun yliopistossa mahdollisuus suorittaa aiheesta 15 op koulutus
8. Tulevan lukuvuoden suunnittelu, yhteiset tapahtumat yms.
- 8.10. työelämäyhteistyö vierailu? paikka auki….
- 10.-11.11. Centria Open, siirretty 26.-27.1.2022
→ centrian opotreffit etänä 11.11. klo 13-15, ILMOITTAUDU
- centria Ylivieska: Dropln- tapahtuma 6.10. (tutkimus, kehitys ja innovaatiotoiminta)
ilmoittautuminen 19.9.
- 19.11. klo 9-11 toisen asteen opiskelijakunnat
- 21.1.22 K-P:n opot, yhteistyöverkosto
- 22.4.22:n opot ja rehtorit, yhteistyöverkosto

- 19.5.22 Kevätillallinen Kokkolinnassa
- perusopetuksen sovitut vanhempainillat:
- Kannuksessa sovittu 17.11.
- Isokylän koulun jatko-opintoilta TEAMSin kautta 11.11. klo 18.00, siihen voidaan integroida
ammattiopiston esittely
- Torkinmäen vanhempainilta marraskuussa
- Kiviniitty: 17.1. 2022, tarvittaessa TEAMSin kautta
- viime vuonna oli KPEDUn virtuaalinen vanhempainilta, joka striimattiin. Lestin koulu pitäisi
tätä vaihtoehtoa hyvänä tänäkin vuonna.
- mietitään vielä yhteistä Kokkolan koulujen vanhempainillan toteutusta
- LUOVIltakin tullaan mielellään vanhempainiltoihin esittelemään koulutusta
- Taitaja9- tapahtuma toteutetaan ehkä paikallispelinä, tammikuussa aluepelit, lisätietoja Tapio Oinas

9. Koulutuksia
- onko toivomuksia, mitä koulutuksia pitäisi yhdessä järjestää Keski-Pohjanmaalle?
- TEAMS-keskustelussa tuli palautetta (4), että parin vuoden takainen yhdessä toteutettu Kipinä
uraohjauskoulutus oli hyvä ja Kipinä-kortit ja ohjauskaavake ovat olleet käytössä.
- toivomuksia ei nyt tullut esille, mutta niitä saa esittää toisen asteen koordinaattorille
- Aikuisen ADHD: to 14.10.2021 klo 9.30 -15.00 ADHD-liiton webinaari, maksuton, ilmoittautuminen 7.10.
mennessä. https://adhd-liitto.fi/tapahtuma/aikuisen-adhd-adhd-viikon-webinaari/
10. Muut asiat
- Kysymyksiä TEAMS-keskustelussa, joihin ei vastattu päivän aikana keskustellen
- moniko on aloittanut ammattilukiossa? → nyt on ilmoittautuminen menossa, joten varma
tieto tulee syyskuun lopussa
- onko toisen asteen opinnoista tulossa julistetta? → on tekeillä, heti kun saadaan
yhteishaun ajankohdat tietoon
- väyläopinnot
Centria: https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta/vaylaopinnot
seuraavalle kierrokselle ilmoittautuminen marras-joulukuussa
- korkeakouluopinnot toiselle asteelle, erityisesti lukion opiskelijoille suunnatut opinnot: taulukko liitetty
toisen asteen sivuille ks. http://2aste.kpedu.fi/opintotarjotin/
10. Rehtori päätti kokouksen.
- Seuraava palaveri 21.1.2022

