
      

                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

KESKI- POHJANMAAN OPOJEN JA REHTOREIDEN TAPAAMINEN  (yhteistyöverkosto)              

          

Aika: Perjantai 7.9.2018 klo 8.30–11.30  

Paikka:  Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Närvilänkatu 10, Auditorio 

Läsnä: 40 (liite) 

 
Käsitellyt asiat:  

1) klo 8.30 Tapaamisen avaus ja esittäytyminen Keski-Pohjanmaan ammattiopiston rehtori 
Sirkku Purontaus ja 2.asteen koordinaattori Terhi Petäjä 

 
2) Koulutuksenjärjestäjien lyhyet puheenvuorot: Ajankohtaiset asiat, opiskelijatilanne ja 

opiskelumahdollisuudet Keski-Pohjanmaalla, palaute yhteishausta. 
  

Asian käsittely: Yhdistettiin kohdat 1 ja 2. Esittäydyttiin ja kerrottiin ajankohtaiset kuulumiset 
sekä erityisesti 9-luokalaisten määrät ”Avaa ovi ammattiin”- tapahtumaa varten. 

 
 
3) Hakijapalveluiden kuulumiset (yhteishaun ja jatkuvan haun tilanne) (Eija Mastosalo)  

Asian käsittely: Koulutusohjaaja kertoi ajankohtaiset kuulumiset yhteishausta ja jatkuvas-
ta hausta. Esitys liitteenä. 

 
4) Taitaja9-kisat to 4.10.2018 Kampushallissa (Tapio Oinas) 

Asian käsittely: Kisoihin voi kustakin yläkoulusta osallistua 1-2 kolmen hengen joukkuetta. 
Tapio on lähettänyt keväällä kirjeen ja ilmoittautumislomakkeen yläkouluille. Viimeinen 
ilmoittautuminen 14.9.2018. Pp-esitys liitteenä. 

 
5) Avaa ovi ammattiin 7.-8.11.2018 Kampushallissa 

Asian käsittely: Tarkistettiin, mitkä koulut minäkin päivänä vierailee. Keskusteltiin erityi-
sesti kävelykierroksista oppimisympäristöihin; opot kokevat, että niissä on hyvä käydä, sil-
lä messuosastoista nuori saa vähän irti, kun keskittyvät keräämään karkkia 
 

6) 2asteen esitejulisteen päivittäminen (palautetta, kehitettävää) 
Asian käsittely: juliste koettiin hyväksi. Pienille kouluille riittää yksi, keskikokoisille 3 ja 
suurimmille 5. Myös ”Hakijan opas” on edelleen tarpeellinen, vaikkakin nuoret etsivät tie-
toa paljon netistä. Nettisivujen tulisi olla selkeät. 
 

7) Lukuvuoden asioista sopiminen, yhteistä keskustelua ja tiedotettavaa 
1) vanhempainillat (Yläkoulut: selvittäkää oman oppilaitoksenne päivä tähän mennessä) 

- Täydennettiin taulukkoa (liite). Ilmoittakaa päivä heti Terhille kun tiedätte. 
2) muut tapahtumat (esim. 8-lk:n infot, oppilaan ohjaajien tutustuminen ammattiopintoi-

hin?) 
- jatketaan opo, opettaja, oppilas TET-mahdollisuutta. Esite päivitetään toisen asteen 

sivuille. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:V%C3%B6yri-Maksamaa.vaakuna.svg
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:V%C3%B6yri-Maksamaa.vaakuna.svg
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2018/09/Haut-2018-1.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2018/09/Taitaja9.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2018/09/vanh.illat-8-infot-2018-19.docx.pdf


3) yhteistyön vuosikellon tarkistaminen 
- katsottiin keskeiset päivät vuosikellosta, täydennettiin erityisopiskelijoiden vanhem-

painilta 14.11. ja se pidetään Kokkolassa, liite 
4) Koulutukset:  

o yritysvierailu 5.10. https://www.raisoft.com Hyvinvointiteknologiaan liittyvä (vie-
railu varmistuu myöhemmin) Iltapäivälle toinen kohde esim. kpedun serviisi- tai 
muu hanke 

o  Åpopäivät 2019  Turussa 7.-9.2.2019, 
o  Kipinä-uraohjauskoulutus? https://www.minnakattelus.com/kipina-

uraohjausmalli ,noin 300 €/hlö, Yritetään saada kaksi 15 hengen ryhmää kevätlu-
kukaudelle 2019;  Koulutus 2 + 1 lähipäivää + oppimistehtäviä 
Kysykää esimieheltänne mahdollisuutta osallistua tähän. 30 ensimmäistä voidaan 
ottaa ja loput paikat myydään esim. Jedulle 

5) 2asteen tarjotin ja väyläopinnot: lisää tietoa 2asteen sivuilla 
- Lukiolaisille edelleen tarjolla hygieniaosaamisen koulutus, ammatilliset oppilaitokset 

voivat käyttää kpedun YTO-verkkokursseja hinnaston mukaisesti 
 

 
 

 
 
 

http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2018/09/Vuosikello2018-19.docx.pdf
https://www.raisoft.com/
https://www.minnakattelus.com/kipina-uraohjausmalli
https://www.minnakattelus.com/kipina-uraohjausmalli
https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta/vaylaopinnot
http://2aste.kpedu.fi/opintotarjotin/

