
      

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
KESKI- POHJANMAAN OPOJEN JA REHTOREIDEN TAPAAMINEN                         
 
Aika: Perjantai 21.4.2017 klo 9.00–14.00  
Paikka:  Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Kälviä 
Kutsuttu: KPEDU- opinto-ohjaajat 
 opinto- ohjaajat lukio 
 oppilaanohjaajat yläkoulu 
 opinto-ohjaajat muut 
 rehtorit lukio 

rehtorit yläkoulu 
KPEDU- rehtori ja toimialapäälliköt 
Etsivät nuorisotyöntekijät 
Hakijapalvelut 
AMK-toimijat 

Paikalla 41 jäsentä. Nimilista liitteenä. 
 
Käsiteltäviä ja tiedotettavia asioita: 

1. Koulutuksen järjestäjien terveiset yhteistyöverkostolle (rehtorit, opot) 
Asian käsittely:  
Kannus, Leevi Norrena: 15 hakijaa lääketieteen linjalle, joista 10 ulkopaikkakuntalaista. 
Opiskelija- asuntola saadaan käyttöön ja siellä 14 paikkaa; jokaisella oma huone + muut 
tilat yhteisiä, vuokra noin 130e/kk. 
Kaustinen, Maria Murtomäki, Kaustisen Ev. Opisto: paikallista yhteistyötä oppilaitosten 
kesken viety eteenpäin. 
Taina Lehtonen: Uudeksi rehtoriksi on valittu Marko Kallio, hän aloittaa 1.6.2017 ja Taina 
jää virallisesti eläkkeelle 1.1.2018, mutta jää kesäkuussa jo pois pitämään lomia. Musiikki-
lukion lisäksi yleislinja, kansainvälinen liiketoiminta painotus sekä lajivalmennus. Yhdistel-
mäopinnot evankelisen opiston kanssa. Oppilaitosten oppilaskuntien kesken on yhteistä 
toimintaa. Lukiokoulutuksen järjestämisluvat haettava kesäkuussa. Lukion rahoitus muut-
tuu 1.1.2019. 
Veteli, Aino Salo: lukiossa vielä ensi vuoden 25 opiskelijaa, minkä jälkeen lukiokoulutus 
loppuu. 
Perho, Marika Riihimäki: 25 ensisijaista haki lukioon. Marika toimii perusopetuksen ja lu-
kion lisäksi myös ammattiopiston Perhon toimipaikan opona 4 h/vk:ssa.  
Pietarsaari: Pekka Juanto: 91 päättöluokkalaista, joista 37 menee lukiooon ja loput amma-
tilliseen koulutukseen.  
Luovi: Mikko Ylämäki: Kokkotyösäätiöllä luovin ammatillistas koulutusta puu- ja metalli-
alalla, joissa nyt molemmissa 7 koulutuspaikkaa, mutta ne nostetaan 10 + 10 paikoiksi. 
Valmentavat koulutuksen Kälviällä. 
Kalajoki/ Himanka, Niina Määttälä: 40 opintonsa päättävää. 
Kokkola/Lohtaja: Soili Kero ja Juha Salo, pienin vuosiluokka 27 hakijaa, mutta ensi vuonna 
taas yli 40. 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/04/osallistujat-21.4.2017.pdf
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:V%C3%B6yri-Maksamaa.vaakuna.svg
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Himanka.vaakuna.svg


Kokkola/ Kälviä: Leila Kurten-Korkiala: 69 hakijaa, joista 40 haki lukioon, 10 ammattiluki-
oon. 
Kokkola, Markku Anttila: lukioissa meneillään kokeilemisen kulttuuri ”Uskalla kokeilla”- 
teemalla. Täydennyskoulutushanke meneillään sekä LUKE-hanke eli kielten opetuksen ke-
hittäminen. Haettu mukaan myös liikkuva koulu-hankkeeseen. KEPLI alkaa hallinnoimaan 
urheiluakatemiaa koordinaattorina Petri Harsunen, mutta Timo Virolainen edelleen hoitaa 
urheiluakatemian käytännön asioita. Kokkolan valtuusto on päättänyt, että Kokkolan Suo-
malainen lukio siirtyy kokonaan Yhteislyseon toimipaikkaan 1.8.2018. Lukiossa aloitta yksi 
ryhmä enemmän eli 8 ryhmää. Lukioon valmentava eli LUVA- ryhmä aloittaa Kiviniityn toi-
mipaikassa. 10-luokka ei ehkä ala, päätös tehdään ennen 19.5. 
Keski-Pohjanmaan Konservatorio, Juhani Koivisto.45 1.sijaista hakijaa ja 14 aloituspaik-
kaa, tavoitteena nostaa aloituspaikkamäärää. Remontti alkamassa eli ensi lukuvuonna 
ovat osittain evakossa. 
Etsivä nuorisotyö: Pietarsaari: huolta aiheuttaa suomenkieliset nuoret, jotka opiskelevat 
Kokkolassa, he eivät jaksa aina nousta aamulla aikaisin bussiin. Mietitään yhdessä kpedun 
kanssa, miten heitä voisi tukea suorittamaan opintonsa esim. erillisessä pajassa Pietarsaa-
ressa.  
Kokkola: 5 etsivää, joista Mika ammattiopistolla päätoimisesti ja Sari aloitti osa-aikaisesti  
työskentelemään valmistuvien erityistä tukea tarvitsevien kanssa eli auttaa heitä työllisty-
mään. Mielenterveysongelmista kärsivät nuoret haasteena, miten saada heille tarvittavaa 
tukea ja hoitoa.  
KPEDU, oppisopimus, Virpi Virtanen: opoille esitteitä jaossa.  
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Sirkku Purontaus. Opiskelijaraporttiin voi tutustua, 
sillä siitä saa hyvän katsauksen opiskelija-asioihin. Hakijapalveluissa palvelee Riikka Vilmi 
ja Eija Mastosalo. Sakustar 2018-kilpailut eli ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailut jär-
jestetään ammattiopistolla ensi keväänä.  Samoin valtakunnalliset asuntolapäivät (ks 
asuntolaohjaajat.net). Käytiin hakijatilastoja läpi ja Anne Eteläaho olikin lähettänyt etukä-
teen perusopetuksen opoille saattaen vaihto- tilaisuuksien varten hakijamäärät eri tutkin-
toihin.  
Keski-Pohjanmaan kansanopisto, Terhi Petäjä esitteli kansanopiston opetustarjonnan, ja 
se löytyy myös kpedun sivuilta http://www.kpedu.fi/haku?indexCatalo-
gue=full&searchQuery=Keski%2DPohjanmaan+kansanopisto&wordsMode=0  
 
 

2. Ammatillisen koulutuksen muutokset reformin myötä (Sirkku Purontaus) 
Sirkku Purontaus kävi läpi opetus- ja kulttuuriministeriön Seija Raskun Ammatillisen kou-
lutuksen reformi – tilannekatsauksen, ks. liite sekä opetushallituksen 4.4. seminaarin ai-
neistoa, jota liitteenä. Ammatillisen koulutuksen lakia odotellaan edelleen, ehkä ensi vii-
kolla julkaistaan ja tarkentavat asetukset syksyllä. Voimaan lait ja asetukset tulevat 
1.1.2018. Saattaa olla, että arviointi muuttuu 1-5 asteikolle.  
 

3. Ajankohtaista muuta tiedotettavaa:  
Taitaja9-kilpailut järjestetään 4.10. 2017 hyvinvointimessujen yhteydessä kampushallissa. 
Kilpailun säännöt liitteenä. Kilpailu 7-9 luokkalaisille, joista kootaan 3-oppilaan sekajouk-
kueita.  
Ohjaamo Keski-Pohjanmaa toimii edelleen nuorisokeskus Vingen tiloissa Puutarhakadulla 
ja sinne voi tulla vierailemaan oppilasryhmien kanssa ja ohjata esim. valmistuvia opiskeli-
joita. 
Opiskeluhuollon koordinaaattori Anne Eteläaho kertoi opiskeluhuollon ajankohtaiset 
asiat, jotka liitteenä.  
 

4. Yhteishaku 2017 ja avoinna olevat haut (Valma, 10lk, Luva) (Hakijapalvelut) 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/04/Opiskelijaraportti-2016.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/04/HakijaMaaraRaportti_LOPULLINEN-2017.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/04/HakijaMaaraRaportti_LOPULLINEN-2017.pdf
http://www.kpedu.fi/haku?indexCatalogue=full&searchQuery=Keski%2DPohjanmaan+kansanopisto&wordsMode=0
http://www.kpedu.fi/haku?indexCatalogue=full&searchQuery=Keski%2DPohjanmaan+kansanopisto&wordsMode=0
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/04/182519_ammatillisen_koulutuksen_reformi_tilannekatsaus_SR_HKI.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/04/182516_Ammatillisen_koulutuksen_tutkintorakenne_tutkintojen_perusteiden_laatiminen_.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/04/182516_Ammatillisen_koulutuksen_tutkintorakenne_tutkintojen_perusteiden_laatiminen_.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/04/Taitaja9-kilpailun_saannot_2017.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/04/OPISKELUHUOLTO-K%C3%A4lvi%C3%A4.ppt


Riikka Vilmin ja Eija Mastosalon esitys hausta on liitteenä. Valman ja Luvan haku 23.5. – 
25.7.2017. Valmaan ei valintahaastattelua.  
 

5. AMK-väyläopinnot, Jatkoväylä-hanke ja toisen asteen tarjotin (Terhi) 
Jatkoväylä- hankkeessa kehitetään mm. väylä-opintoja, joista hyötyvät myös kaikki toisen 
asteen oppilaitokset. Kesäkierros täyttyi nopeasti, koska se oli auki valtakunnallisesti. Insi-
nööriopintoihin ja tradenomi-opintoihin valmentaville kursseille ilmoittautuminen jo ensi 
viikolla, ks http://tki.centria.fi/koulutuskalenteri (avoin amk). Jatkoväylä-esite liitteenä.  
 

6. EDU + JOB messujen palaute ja kehittämisehdotukset 
Messujen järjestäjä on pyytänyt opoilta palautetta messuista. Porinaryhmissä keskustel-
tiin messuista ja kirjattiin ylös palautetta, jonka Terhi toimittaa järjestäjille. Palaute liit-
teessä.  

 
7. Tulevan lukuvuoden suunnittelu, yhteiset tapahtumat yms. 

Päivitettiin yhteistyön vuosikello, ks. yhteistyöverkoston yhteisiä aikatauluja, jonne tau-
lukko päivitetään vuoden aikana.  
- Rehtoreiden kesäkokous 14.6. aamupäivällä Kokkolan suomalaisella lukiolla Länsipuis-

ton toimipaikassa.  
- ysipäivät, avaa ovi ammattiin messut  8.-9.11.2017 kampushallilla. Käytiin läpi pa-

lautetta, jonka mukaan mm. esittelykierrosten ohjausta tulee parantaa. Toivottiin 
edelleen, että samalla olisi mahdollista vierailla lukioissa.  

 
Koulutusta tarjolla:  
1) Hyvinvointia opettajuuteen Elbassa 3.5., puhujana  Kari Uusikylä katso tarkemmin ja 

ilmoittaudu https://www.chydenius.fi/tutkimus/konferenssit/myotatuulessa-hyvin-
vointia-opettajuuteen/  

2) Muuttuva koulu- tapahtuma Torkinmäen koululla 9.-10.5. ks. liite 
 

 
8. Lucina Hagmanin kouluun tutustuminen  
Vierailimme pienellä porukalla uudessa upeassa koulussa ja saimme ideoita omien koulu-
jemme tilojen kehittämiseen.  

 
 
 

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/04/Haut-2017.pdf
http://tki.centria.fi/koulutuskalenteri
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/04/jatkov%C3%A4yl%C3%A4esite.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/04/palaute-edu-job.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/04/palaute-edu-job.pdf
http://2aste.kpedu.fi/yhteisetmateriaalit/yhteistyon-vuosikello-ja-yht-tiedot/
https://www.chydenius.fi/tutkimus/konferenssit/myotatuulessa-hyvinvointia-opettajuuteen/
https://www.chydenius.fi/tutkimus/konferenssit/myotatuulessa-hyvinvointia-opettajuuteen/
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2017/04/muuttuva_koulu-kokkola.pdf

