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OPO-ryhmä

Aika 23.08.2013 klo 09:00 - 14:00

Paikka MSO, Perho (Pellervo)

Läsnä Mantila Jouni Puheenjohtaja
Hakkarainen  Taisto Jäsen
Koivukoski Eliisa Jäsen
Petäjä Terhi Jäsen
Riihimäki Marika Jäsen
Saarinen  Marjo Jäsen
Sipilä Katriina Jäsen
Skog Natascha Jäsen
Tyynelä Evelina Jäsen
Kattilakoski Johanna Sihteeri
Anttila Markku
Varis Eija
Ranta-Nilkku Marja
Mattila Milka
Harju Virpi

Poissa Hietaniemi Minna Jäsen
Ingman Tarja Jäsen
Konttijärvi Tuija Jäsen
Kuorikoski Marketta Jäsen
Mannström Ann Christine Jäsen
Penttinen Jukka Jäsen
Pärssinen Piritta Jäsen
Rahkola Marjaana Jäsen
Roivas Pentti Jäsen
Sinko Jaana Jäsen
Tikkakoski Mirja Jäsen
Väänänen Tuulikki Jäsen

Käsitellyt asiat 21 - 29

Allekirjoitukset
 Jouni Mantila  Johanna Kattilakoski
 puheenjohtaja  sihteeri
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OPO-ryhmä § 21 23.08.2013

Ajankohtaiset asiat opistoissa ja lukioissa

OPO § 21 

Esitys: Yksikönjohtaja Matti Louhula pitää tervetulopuheen. Käydään läpi kuulumiset opistoissa ja
lukioissa.

Käsittely:
Matti Louhula toivotti osallistujat tervetulleiksi. Louhula ja uusi opettaja Matti Hiltunen kertoivat
ajankohtaisista asioista ja suunnittelemistaan uusista yhteistyökuvioista Perhon yksikössä. 
Kokkolan lukiokoulutuksen johtava rehtori Markku Anttila kertoi ajankohtaisia asioita
lukiokoulutuksesta, mm. yo-kirjoitukset sähköistyvät kokonaan vuonna 2019 ja 1.1.2014 on tulossa
valtionosuus- ja yhteishakumuutos. Nelijaksojärjestelmää benchmarkataan rehtorityöryhmässä lv.
2013-14 aikana.
Hakkarainen kertoi että Kannuksessa on 64 aloittanutta opiskelijaa ja Elina Jokinen on tullut takaisin,
Suvi Hirvikoski lähtenyt pois. Uusi kieltenopettaja Terhi Peltoarvo on aloittanut maaseutuopiston
yksiköiden yhteisenä opettajana.
Koivukoski kertoi että Raviopistolla on 15 aloittanutta opiskelijaa (kaikki tyttöjä), joista 2 tekee
yhdistelmätutkintoa. Mäntylän Jaana on jäänyt pois ja Kaisa-Leena Ahlroth hoitaa 30% työajalla
Raviopiston yksikönjohtajan tehtäviä. Muutamia opettajamuutoksia: Hanne Rönkkö on yhteinen
tallimestari Perhon yksikön kanssa, Tiina Linna on siirtynyt Perhosta Kaustiselle ja Katriina Koivisto
on jäänyt eläkkeelle.
Riihimäki kertoi että Perhossa on 3 + 3 opiskelijapaikkaa auki hevospuolella. Kirsi Piirainen ja Matti
Hiltunen ovat uusia opettajia.
Saatettiin tiedoksi, että Aarne Törmäsen virkavapaa jatkuu ja Tuulikki Väänänen jatkaa
yksikönjohtajan sijaisena.
Skog kertoi kuulumisia Kauppaopistolta. Merkonomipuolelle on ollut aiempaa vähemmän hakijoita,
mutta ammattilukio vetää erinomaisesti. Muutama pk-paikka merkonomitutkinnossa on vielä vapaana.
Uutena rehtorina on aloittanut Pirjo Koski ja muutto kampusalueelle tapahtunee viikolla 9.
Petäjä kertoi, että nuva- ja audi-opiskelijoiden aloittavat ryhmät ovat täynnä. Vapaan sivistystyön
puolella alkoi maahanmuuttajien ja virtasten, tanssin ja musiikkiteatterin linjat.
Saarinen kertoi ammattiopiston kuulumisia; moniin linjoihin reilusti hakijoita, laboratorio-, vaatetus- ja
kodinhuoltaja olivat lisähaussa. Kauppaopiston muuttoa Kampusalueelle odotetaan ja tulijat otetaan
vastaan ilolla.
Sipilä kertoi että KSTO:n aloittavat ryhmät ovat täynnä ja Sari Haglund palaa opinto-ohjaajan tehtäviin
vuoden vaihteessa. Siihen asti Sipilä ja Sinko opoilevat nuorten puolella.
Tyynelä kertoi, että ammattistartilla aloitti 13 opiskelijaa ja 2 uutta on tullut kuraattoreiden kanssa
käytyjen keskusteluiden jälkeen. Syyskuun lopulla ryhmä lienee täynnä.
Harju kertoi terveisiä Kaustisen Ev. Opistolta: Aloittaneiden lape-ryhmässä on aloittanut 17 nuorta.
Uusi rehtori, Maria Murtomäki aloittaa 1.10. ja kasvatusaineiden lehtoriina on aloittanut Marjo
Salminen. Suvi Päivärinta on opintovapaalla.
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OPO-ryhmä § 22 23.08.2013

Toisen asteen yhteiset tilaisuudet ja tapahtumat lv. 2013-14

OPO § 22 

Esitys: Mantila ja Kattilakoski esittelevät tulevan lukuvuoden vuosikellon ja tehdään siihen tarvittaessa
muutoksia / lisäyksiä.

Käsittely: Lv. 2013-14 vuosikello käytiin läpi ja tilaisuuksista käytiin keskustelua. 
Sovittiin, että vuosikelloon lisätään Jyväskylän ABI-päivät 2.11.2013. Päivitetty vuosikello löytyy
toisen asteen www-sivujen yhteisistä materiaaleista:
http://2aste.kpedu.fi/yhteisetmateriaalit/yhteistyon-vuosikello-ja-yht-tiedot/
Lisäksi todettiin, että tänä lukuvuonna kasi-käyntejä ei tehdä vaan esittelyvideot toimivat
tutustumismateriaalina kaseille. Tiedotetaan perusasteen opoja asiasta opojen ja rehtorien syyspäivässä
6.9. 
SOPO-päiville on sovittu talkoolaiset KPEDU:sta. Anttila lupasi selvittää osallistuuko päiville
talkoohengessä opoja myös lukioista. Opo-bussi päiville voidaan tarvittaessa järjestää
Osaava-hankkeesta. 
Mantila saattoi tiedoksi että ysien Kokkolan vanhempainillassa ovat tänä lukuvuonna läsnä myös
Lohtajan ja Kälviän ysit ja heidän vanhempansa. 
Keskusteltiin YHHA-infon (11.10.2013) aikataulusta ja tilaisuuteen ilmoittautumisesta.
Ilmoittautumiset AVI:lle 27.9.2013 mennessä osoitteessa:
http://www.webropolsurveys.com/S/8608971516FEFBA5.par

http://2aste.kpedu.fi/yhteisetmateriaalit/yhteistyon-vuosikello-ja-yht-tiedot/
http://www.webropolsurveys.com/S/8608971516FEFBA5.par
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OPO-ryhmä § 23 23.08.2013

Toiseen asteen uudistettu opintotarjotin ja ilmoittautuminen lv. 2013-14

OPO § 23 

Esitys: Kattilakoski esittelee uudistettua opintotarjotinta ja ilmoittautumiskäytännettä.

Käsittely:
Kattilakoski esitteli uudistettua toisen asteen koulutustarjotinta joka on tehty tänä lukuvuonna ilman
multikurrea. Tarjottimelle pääsee navigoimaan kahta kautta:
http://2aste.kpedu.fi/opintotarjotin/lukuvuoden-2013-14-opintotarjonta/ ja https://wilma.kpedu.fi/
Ensin mainittu linkki kannattaa liittää oppaisiin, www-sivuille ym. paikkoihin.
Opintoihin ilmoittautuminen tapahtuu opiskelijan toimesta ohjauskeskustelun jälkeen "Lisää koriin"
toiminnolla. Opinto-ohjaaja voi auttaa ilmoittautumisessa ja täyttää lomakkeen yhdessä opiskelijan
kanssa. Opiskelu on opiskelijalle ilmaista mutta oppilaitokselta laskutetaan toisen asteen
yhteistyöryhmän vahvistaman hinnastoliitteen mukaisesti 50€ tai 120€ / kurssi opintojen
toteutustavasta riippuen. 
Tarjottimella on tällä hetkellä myös yksittäiskurssia laajempi opintokokonaisuus nimeltä
"Väylä-opinnot", jolle ilmoittautuminen päättyy tammikuun lopussa 2014. 
Oppilaitokset voivat ilmoittaa yksittäisiä opintoja tai opintokokonaisuuksia tarjottimelle hyödyntämällä
sähköistä lomaketta: http://www.webropolsurveys.com/S/0FB7F273A05CC305.par
tai ottamalla yhteyttä koordinaattoriin.

http://2aste.kpedu.fi/opintotarjotin/lukuvuoden-2013-14-opintotarjonta/%20
https://wilma.kpedu.fi/
http://www.webropolsurveys.com/S/0FB7F273A05CC305.par
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OPO-ryhmä § 24 23.08.2013

Toisen asteen yhteistyön mahdollistamat vaihtojakson opinnot

OPO § 24 

Esitys: Kattilakoski esittelee toisen asteen opiskelijoille tarkoitettuja, toisen asteen yhteistyön
mahdollistamia vaihtojakson opiskelumahdollisuuksia lv. 2013-14.

Käsittely:
Kattilakoski kertoi, että toisen asteen rehtorityöryhmässä on sovittu vaihtojaksoyhteistyöstä lv.
2013-14. Opintojaksolle 4 tarjotaan opintokokonaisuuksia lukiolaisten valittavaksi ja opintojaksolle 5
tarjotaan valinnaisia opintoja ammatillisten opiskelijoiden valittaviksi. Toki molempien jaksojen
opintoja voi tarjota (mahdollisuuksien mukaan) kaikille toisen asteen opiskelijoille. Esim. jaksolla 5
tullaan toteuttamaan kaikille toisen asteen opiskelijoille tarkoitettu Väylä-opintokokonaisuus mikäli
väh. 10 opiskelijan ryhmä saadaan kasaan. Lisätietoa Väylästä kokousliitteen dioissa.
OPS-luonnokseen voi tutustua linkissä:
https://docs.google.com/document/d/1vZkOh_qCHBho0mi_0mvfVobVAJUEu1sBJVYnn_gTsiA/edit
?usp=sharing

Myös muut vaihtojakson opiskelumahdollisuudet tuodaan toisen asteen tarjottimelle sitä mukaa kun
niitä saatetaan koordinaattorille tiedoksi. 

Liitteet Väylä-opinnot

https://docs.google.com/document/d/1vZkOh_qCHBho0mi_0mvfVobVAJUEu1sBJVYnn_gTsiA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1vZkOh_qCHBho0mi_0mvfVobVAJUEu1sBJVYnn_gTsiA/edit?usp=sharing
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OPO-ryhmä § 25 23.08.2013

Ajankohtaista vaihtoviikkoyhteistyöstä

OPO § 25 

Esitys: Keskustellaan Kattilakosken alustuksen pohjalta vaihtoviikkoyhteistyöstä.

Käsittely: Kattilakoski saattoi tiedoksi että maakunnallista vaihtoviikkoa ei ole rehtorityöryhmässä
sovittu lukuvuodelle 2013-14. Vaihtoviikkoyhteistyötä voi kuitenkin toteuttaa paikallisesti,
pienemmissä oppilaitosverkostoissa. 
Koordinaattori muistutti yhteistoiminta-ajoista, joita on sovittu kaksi: ma ja ke klo 14.15-15.45 sekä ti
ja to klo 12.00-13.30. Näistä ensimmäinen soveltuu erityisesti lähiopetuksena toteutettavien opintojen
toteuttamiseen ja jälkimmäinen reaaliaikaiseen etäopetusyhteistyöhön (reaaliaikainen Adobe Connect
-opetus).
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OPO-ryhmä § 26 23.08.2013

Yhteishaun, täydennyshaun, lisähaun ja paikka kaikille tilaisuuden kuulumisia

OPO § 26 

Esitys: Keskustellaan ajankohtaisista kuulumisista.

Käsittely: Keskusteltiin aiheesta ja kehittämisajatuksena pohdittiin voisiko jatkossa Paikka kaikille
-tilaisuuteen osallistua Anne Eteläahon lisäksi hakutoimistosta Riikka Vilmi, joka tietää vapaiden
opiskelupaikkojen tilanteen ja voi tarvittaessa ohjata tarkemmat tiedustelut opinto-ohjaajille.
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OPO-ryhmä § 27 23.08.2013

Valmentavat, valmistavat koulutukset ja niiden tilanne

OPO § 27 

Esitys: Tyynelä esittelee valmentavien ja valmistavien koulutusten tilanteen.

Käsittely:
Tyynelä esitteli valmentavien ja valmistavien koulutusten tilanteen ja käytiin aiheesta keskustelua.
Aikalisä A:n opettajana Jyrki Kleimola ja Aikalisä B:n opettajana Reijo Paavola. Maahanmuuttajien
osalta Ann-Louise Känsälältä saadaan siirtotiedot. 
Tarkempaa tietoa valmentavista ja valmistavista koulutuksista kokousliitteenä olevissa dioissa.

Liitteet Evelina Tyynelän diat
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OPO-ryhmä § 28 23.08.2013

9.-luokkalaisten vanhempainillat

OPO § 28 

Esitys: Mantila esittelee lv. 2013-14 suunniteltujen vanhempainiltojen aikataulutuksen ja
toteutussuunnitelman.

Käsittely:
Mantila esitteli 19.8. päivitetyn vanhempainiltojen toteutusaikataulun. Päivitetty vanhempainiltojen
aikataulu viedään toisen asteen www-sivuille. Seuraavassa kokouksessa sovitaan vanhempainiltoihin
lähtijät (2 opoa Kokkolasta + 1 muualta / ilta). KPEDU:n esittelydiat päivitetään seuraavassa
kokouksessa.
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OPO-ryhmä § 29 23.08.2013

Muut asiat

OPO § 29 

Esitys: Käsitellään mahdolliset muut asiat.

Käsittely:
Intra-uudistuksen myötä sovittiin, että opo-tiimin työtilaa Intraan ei ryhdytä päivittämään vaan
luovutaan työtilan käytöstä kokonaan, koska tähän mennessä sillä ei juurikaan ole ollut käyttöä.
Tammikuun opo-kokoukseen tilattaneen työhyvinvointi-luento.
Saatettiin tiedoksi ECVET-tiedotus Kokkolassa 22.11.2013 ja Riikka Vilmin opintovapaa
2.9.2013-2.1.2014.


