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AIKA Maanantai 9.5.2016 klo 12- 

PAIKKA Vetelin kunnanvirasto 

KUTSUTUT Ammatillinen koulutus 
 Louhula Matti  koulutuspäällikkö, Kpedu, Perhon toimipiste 

Matintalo Jarmo aikuiskoulutusjohtaja, Kpedu 
Murtomäki Maria rehtori, Kaustisen Evankelinen Opisto 

 Puusaari Sirpa  koulutuspäällikkö, Kpedu, Kaustisen toimipiste 
  
 Lukiokoulutus 
 Lahtinen Tero  rehtori, Vetelin lukio 
 Lehtonen Taina rehtori, Kaustisen musiikkilukio 
 Leväniemi Outi rehtori, Perhon lukio 
 
 Petäjä Terhi  toisen asteen koordinaattori 
 

1 § Kokouksen avaus 

 Vetelin lukion rehtori Tero Lahtinen toivotti osallistujat tervetulleiksi. 

 

2 § Lukuvuoden 2016 – 2017 suunnittelun tilanne oppilaitoksittain 

Lukiot 

Veteli: suunnittelu alkutekijöissään, 1. vuosikurssi ei ala, joten opettajille tarvitaan töitä 

Perho: suunnittelu myös kesken, 18 aloittajaa lukiossa, ruotsin opetukseen tarvetta, yhteisiä 

kursseja tavoitteena MOL:n kanssa, vaihtoviikko kiinnostaa, yrittäjyysmessuilla syyskuussa 

lukio mukana. 

Ammatillinen 

Perhon MOL: 10 % opettajien tunneista vähenee ensi vuodeksi, yleisaineiden opettajista 

puutetta (tarvitaan erityisesti FY jakso 2, KE jakso 3, MA jakso 3, EN jakso 3) 

Kaustisen ev. opisto: Siirtymässä neljään jaksoon, suunnitelmissa yhdistää YTO-aineissa 

ryhmiä. Opettajatarpeissa MA ja FYKE. Opintoja suunnitelmissa Moodleen. 

 

3 § Yhteiset opinnot lv. 2016 – 2017 

 Veteli: mm. historian syventäviä kursseja tarjolla, esim. sotahistorian kurssi 

Perho: lyhyessä matematiikassa abeissa pieni ryhmä, samoin Vetelissä. Perhossa vähän myös 

psykologian opiskelijoita kursseilla 3, 4 ja 5. 

Ev. opistolla mahdollisuus avoimen yo:n opintoihin erityispedagogiikassa, kasvatustieteessä, 

psykologiassa, yhteiskuntatieteiden ja filosofian perusopinnot (25 op). Opintoja voi 

tiedustella koulutussuunnittelijalta. 
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Päätettiin tehdä taulukko, johon tarpeet ja tarjonnat voidaan merkitä. Taulukko jaetaan 

ryhmän kesken: 

https://docs.google.com/a/edu.veteli.fi/spreadsheets/d/1luAVaKKmKlOeS4qBXqesOHH6vzA

FyekHI9Tjy4b6I9I/edit?usp=sharing 

 

4 § Opettajayhteistyö lv. 2016 – 2017 

 Ev. opisto: ATK-henkilön tarve 

 Merkitään tarpeita ja tarjontaa taulukkoon 

https://docs.google.com/a/edu.veteli.fi/spreadsheets/d/1luAVaKKmKlOeS4qBXqesOHH6vzA

FyekHI9Tjy4b6I9I/edit?usp=sharing 

 

5 § Yhteiset verkko-opinnot pidemmällä tähtäyksellä 

Jatko-opintoihin valmentavat verkkokurssit yht. 10 osp. fy, äi, ma tvt, voi sisällyttää 

ammatillisen vapaasti valittaviin opintoihin. 

Opintoja voi valita myös averkon tarjonnasta jopa 25 osp. 

KPEdulla on myös fysiikan ja kemian verkkokursseja ammatillisille opiskelijoille + muita YTO-

opintoja toisen asteen tarjottimella. 

 

6 § Seuraava kokous 

 Pidetään Perhon MOL:lla TI 30.8. klo 9.30. Matti Louhula kutsuu kokouksen koolle. 

 

7 § Muita asioita 

Webpropol-kysely opiskelijoille mm. opiskelumenetelmistä, oppilaskuntayhteistyöstä. Terhi 

valmistelee ja lähettää sen kommentoitavaksi. 

 

 

Vetelissä 10.5.2016 

Tero Lahtinen 
koollekutsuja ja sihteeri 
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