11.1.2019 2asteen yhteistyöverkoston opojen kokous klo 9.00 – 12.00
Muistio
Läsnä:
Ammatillisen koulutuksen opot: Kpedu: Terhi Petäjä, Marjo Saarinen, Katriina Sipilä, Tapio Oinas, Evelina
Tyynelä, Eija Mastosalo, Merja Kivelä:, Konservatorio Juhani Koivisto, Kaustisen Evankelisen Opisto Maarit
Myllymäki
Lukiokoulutuksen opot: Eija Varis, Marja Ranta-Nilkku, Milka Mattila, Jonna Finell, Anu Aitta, Eliisa
Koivukoski, Heimo Martikainen, Nea Jokela, Aino Salo, Marika Riihimäki, Anki Mannström,
Käsitellyt asiat:
1) Oppilaitosten ajankohtaiset kuulumiset ja yhteistyöverkostolle tiedotettavat asiat
KSL: Kiviniityn toimipaikassa LUVA ei alkanut. Luonnontiede ja teknologia painotteinen lukio alkoi
molemmissa toimipaikoissa. Lukiokoulutuksessa otetaan käyttöön opintopisteet vuonna 2021; yksi
kurssi on 2 op.
Ammattilukio: muistutetaan, että pitkää matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa voi opiskella. Esim. tänä
vuonna 2/3 osa on valinnut pitkän matematiikan.
Kaustisen musiikkilukio: Eliisan määräaikainen sijaisuus loppuu tammikuun lopussa. Lukiossa alkaa
saneeraus syksyllä sisäilmaongelmien vuoksi, evakkotilat Kaustisen kansanlääkintäkeskuksesta.
Kannuksen lukio: Yhteistyö ammattiopiston Kannuksen toimipaikan kanssa jatkuu ”ammattilukion”
osalta.

2) Oppilaitoksiin hakeminen, yhteishaku ja jatkuva haku
KPEDU- hakijapalvelut: Eija Mastosalon esitys liitteenä. Pääsy- ja valintakokeet ehkä tulossa takaisin
sora-tutkintoihin, jolloin hakija voidaan hylätä epäsopivana. Koulutuksen järjestäjä päättää, missä
tutkinnoissa otetaan käyttöön.
Keskusteltiin 10-luokasta ja sen tarpeellisuudesta; olisiko mahdollista yhdistää aikuisten perusopetus ja
10 lk?

3) Yhteistyö alueen korkeakoulujen kanssa
- Lukiokoulutuksen suunnitellut yhteistyökuviot yliopistokeskuksen Chydenian kanssa; kurssitarjotin
liitteenä. Seuraava kokous ma 14.1. klo 13.
-

Väyläopinnot ja yhteistyö Centria-amk:n kanssa
o
o

Centrian sivuilta löytyy ajankohtaista tietoa väyläopinnoista. Katso
https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta/vaylaopinnot
Opinnot ovat kaikille 2asteen opiskelijoille maksuttomia.

o

www.xamk.fi/jatkovayla -sivulta löydätte kootusti matkan varrella tuotettua materiaalia.

4) AMK-opiskelijavalinnat http://www.amk-opiskelijavalinnat.fi

- https://web.centria.fi/hakijalle/yhteishaku-2019
http://soteli.metropolia.fi/ sivustolla vanhoja sosiaali- ja terveysalan esivalintakokeita nähtävillä

5) Tulevat koulutukset:
- Åpo-päivät 7.-9.2. Turussa.
- Kipinä- uraohjauskoulutus Kälviällä Keski-Pohjanmaan kansanopistolla huhti- toukokuussa. Tarkistetaan
ilmoittautuneet. Ryhmissä on vielä tilaa!

6) Ohjaamo Keski-Pohjanmaan, koordinaattori Juuso Kautiainen, TE-palvelut
o

o
o

palvelupisteet:
- Kannus: Lopotintie 1, Noppa – nuorten aikuisten kohtaamispaikka
- Kaustinen: kunnantalo, Kappelintie 13
- Kokkola: Nuorisokeskus Vinge, Puutarhakatu 2
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.

7) Muut asiat
-EDU + Job messut kampushallissa tiistaina 5.2. klo 11 - 17
Keski-Pohjanmaan ammattiopistolla on oma messupiste. Opoilla ei tiettävästi erityistä roolia, mutta
tarkistetaan asia vielä viestinnästä. Suositellaan että messuilla käydään opiskelijaryhmien kanssa.
NUOTTI-valmennus
psykoterapeutti Ulla Aho Pietarsaaresta soitti ja kertoi uudesta Nuotti- valmennuksesta, joka on nyt vuoden
alusta avautunut myös opiskelijoille. ks. https://www.kela.fi/nuottivalmennus?inheritRedirect=true
-

20 h viiden kuukauden aikana maksutonta
kuka tahansa voi soittaa Kelaan ja anoa tätä opiskelijalle  viikon kuluttua tästä Kelasta soitetaan
opiskelijalle ”puhelinhaastattelu”, jossa sovitaan jatkosta
elämänhallinta yms. asiat, jos uhkana esim. että opinnot keskeytyy

Kokkolassa Kokkotyösäätiössä Arja Savela
Pietarsaaressa Ulla Aho

