
19.1.2018 2asteen yhteistyöverkoston opojen kokous Kaustisen musiikkilukiolla klo 9.00 – 14.00  

MUISTIO 

Läsnä: 

Ammatillisen koulutuksen opot: Kpedu-opoista läsnä: Sari Haglund, Katriina Sipilä, Jouni Mantila, Marjo 

Saarinen, Satu Sundell, Tarja Åvist, Evelina Tyynelä,  Anu Pajala, Terhi Petäjä , Konsan opo Juhani Koivisto, 

Kaustisen Evankelisen Opiston opo Sari Järvenpää  

Lukiokoulutuksen opot: Eija Varis, Marja Ranta-Nilkku, Milka Mattila, Anki Mannström, Helinä Luiro, 

Marjaana Rahkola, Heimo Martikainen, Nea Jokela, Aino Salo, Marika Riihimäki, Viola Storbacka,   

Käsiteltävät asiat: 

1) Aamukahvit ja Musiikkilukion esittäytyminen 

Marjaana tarjosi meille alkuun opettajainhuoneessa kahvit ja vaihdettiin kuulumisia. Moni opo ei ollut 

ennen vieraillut musiikkilukiolla, joten käynti oli odotettu. Musiikkilukio sai erityisen koulutustehtävän 

musiikissa sekä valtakunnallisen kehittämistehtävän. 

 

2) Oppilaitosten ajankohtaiset kuulumiset ja yhteistyöverkostolle tiedotettavat asiat  

Kpedun hakijapalveluiden uusi koulutusohjaaja Anu Pajala esittäytyi. Myös Terhi on siirtynyt osittain 

Hakijapalveluihin opinto-ohjaajaksi.  

Marja Ranta-Nilkku kertoi, että Kokkolan suomalainen lukio siirtyy yhteisiin tiloihin aikaisintaan vuonna 

2020. Yhteislyseon sisäilmaongelmat eivät ole vaikuttaneet hakijamääriin; opiskelijat ovat päässeet 

siihen toimipaikkaan, johon ovat halunneetkin.  

 

3) Kpedun hakijapalvelut, yhteishaku ja jatkuva haku (Terhi)  

Käytiin läpi jatkuvan haun tiedote opoille ja keskusteltiin periaatteista. Kpedun hakijapalveluihin voi 

hakeutua myös ohjauskeskusteluun, jos ei vielä tiedä, mitä haluaisi opiskella. Jaettiin opintopolusta 

löytyvää ohjauksen vuosikelloa https://opintopolku.fi/wp/wp-

content/uploads/2017/11/vuosikello_2018.pdf  

 

 

4) ”Soravideon” julkistaminen (Sari Haglund, Maria Murtomäki ja Jouni Mantila)  

Tuottajakolmikko julkaisi uuden videon ”soran jäljillä”. Video suunnattu ohjauksen tueksi 

hakeutumisvaiheeseen. Video tehty opiskelijatyönä, joten toteutuksessa puutteita, mutta toimii 

osaltaan yhtenä tiedotusväylänä. Video löytyy youtubesta. Kpedu sora-laki 

https://youtu.be/DqnzCwhTEGY  

 

5) Väyläopinnot ja yhteistyö Centria-amk:n kanssa (Kata ja Marjo)  

Centrian sivuilta löytyy ajankohtaista tietoa väyläopinnoista. Katso 

https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta/vaylaopinnot  

Opinnot ovat kaikille 2asteen opiskelijoille maksuttomia. Väyläopiskelijoille on tehty myös 

palautekysely webropolin kautta ja siihen on vastannut 16 jedun tai kpedun opiskelijaa. Kävimme 

kyselyn tulokset läpi.  

 

Pohjoiskarjalan ammattiopisto RIVERIA on julkaissut omat väyläopinnot- www.sivut joita voi myös 

käyttää ohjauksen tukena http://vaylaopinnot.fi  

 

6) Vinkkejä ohjaukseen:   

/wp-content/uploads/2018/01/Tiedote-opoille-180118.pdf
http://www.kpedu.fi/koulutukset/aikuiskoulutus/valmentava-ja-erityisryhmien-koulutus/l5430-haku-ohjaukseen-2018
https://opintopolku.fi/wp/wp-content/uploads/2017/11/vuosikello_2018.pdf
https://opintopolku.fi/wp/wp-content/uploads/2017/11/vuosikello_2018.pdf
https://youtu.be/DqnzCwhTEGY
https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta/vaylaopinnot
http://vaylaopinnot.fi/


http://tulevaisuusohjaus.fi  , https://ohjaan.fi   , http://minedu.fi/amisreformi    

katsottiin ohjaan.fi video ja jaettiin sivuston mainoskortteja. Sivusto lähinnä työpaikalla tapahtuvan 

ohjauksen tueksi, mutta materiaalia voi hyödyntää myös muuten opiskelijan ohjauksessa. 

 

 

7) Rentoutusharjoituksia:  

Opon tulee muistaa pitää huolta omasta jaksamisestaan. Pidimme lyhyen rentoutusharjoituksen 

videon kautta. Myös kännykkään on ladattavissa mm. mindfulness-harjoituksia päivittäiseen käyttöön, 

kannattaa kokeilla! 

tässä pari harjoitusta https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/harjoitukset  ,  

https://www.youtube.com/watch?v=CctRh4qCQCw    

  

8) Ohjaamo Keski-Pohjanmaan ajankohtaiset kuulumiset (Terhi)  

Ohjaamon toiminta on vakinaistettu neljäksi vuodeksi ja toiminnan koordinointi on siirtynyt TE-

palvelujen vastuulle. Uudeksi ohjaamokoordinaattoriksi on valittu Juuso Kautiainen. Ohjaamon 

palvelupiste on kuitenkin ainakin vielä tämän vuoden ajan entisessä paikassa Nuorisokeskus Vingen 

tiloissa Puutarhakadulla ja Kaustisella kunnan talon tiloissa. Nuoria voi siis ohjata Ohjaamoihin ympäri 

maata esim. valmistumisen jälkeen. Ohjaamojen yhteiset sivut http://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-keski-

pohjanmaa/etusivu Keski-Pohjanmaan ammattiopisto tekee edelleen tiivisti työtä ohjaamon kanssa; 

yhteyshenkilöinä Terhi Petäjä ja Sirpa Salo. 

 

 

9) EDU + Job messut kampushallissa 8.2.  

Keski-Pohjanmaan ammattiopistolla on oma messupiste. Opoilla ei tiettävästi erityistä roolia, mutta 

tarkistetaan asia vielä viestinnästä. Suositellaan että messuilla käydään opiskelijaryhmien kanssa. soten 

opiskelijat ovat pääosin työpaikoilla oppimassa tuona aikana.  

 

10) Tulevat koulutukset: 

 - Opo-päivät 1.-3.2. Aallonharja, opinto-ohjaus 50 v 

 - 7.2. Ohjaajakahvit Kokkolassa 8.15 – 9.30 Nuorisokeskus Vinge, Kannuksessa Kunnantalolla klo 11.30 – 

12.30 ja Kaustisella kunnantalolla klo 14 -15, aiheena jatkuva hakusta ja soveltuvuuteen liittyvät asiat. 

Tilaisuus suunnattu ohjauksen parissa työskenteleville.  

- 9.2. AMKEn webinaari opoille http://www.amke.fi/tapahtumat/tapahtuma/asiaareformista-opoille.html   

 

11) Muut asiat 

- Ajankohtaista amk-opiskelijavalinnoista: katso tarkemmin Marko Bodoravkin esitys Keskusteltiin aiheesta 

ja eri valintaperusteista. Syksyllä 2018 hakeutumisen perusteet pitäisi olla valmiina tiedottamista varten. 

Hankkeen sivuille päivitetään myös ajankohtaisia asioita http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi  

- Palaute avaa ovi ammattiin- messuista. Keskustelimme palautteista.  

 Omakustanteinen lounas ravintola Pelimannissa (8,90 €)   

http://tulevaisuusohjaus.fi/
https://ohjaan.fi/
http://minedu.fi/amisreformi
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/harjoitukset
https://www.youtube.com/watch?v=CctRh4qCQCw
http://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-keski-pohjanmaa/etusivu
http://ohjaamot.fi/web/ohjaamo-keski-pohjanmaa/etusivu
/wp-content/uploads/2018/01/Opiskelijavalinnat-marko-Bodoravkin.pdf
http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi/

