KESKI- POHJANMAAN OPOJEN JA REHTOREIDEN TAPAAMINEN
Aika:
Paikka:

Perjantai 12.4.2019 klo 9.00–14.45, paikalla 26 osallistujaa
Pietarsaaren lukio, Koulukatu 20, 68600 Pietarsaari + UPM

Käsitellyt asiat:
1. Lukioiden yhteistyö Pietarsaaressa (Hannu Sulkakoski ja Gunnevi Kiiskinen)
Hannu ja Gunnevi esittelivät lukioiden yhteistyötä samassa rakennuksessa.
Alkuvaikeuksien jälkeen yhteistoiminta sujuvaa ja opiskelijat viihtyvät hyvin.
2. Koulutuksen järjestäjien terveiset yhteistyöverkostolle (rehtorit, toimialapäälliköt, opot)
Rehtori Maria Murtomäki kertoi Kaustisen Ev. Opiston koulutuksista. Perustutkinnoista
edelleen kasvatus- ja ohjausalan pt, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala
(lastenohjaaja). Lisäksi ammattitutkintoja ja kansanopistolinjoja. Jatkuvan haun lomake
kaikkiin koulutuksiin löytyy netistä
https://www.kaustisenopisto.fi/tiedostot/HAKULOMAKE_2019_päivitetty4.4.pdf
Lukion johtava rehtori Markku Anttila: Lukion ops-luonnos on nähtävänä ja se esitellään
tarkemmin syksyllä. YO-kirjoitukset digitaalisesti sujui ongelmitta, samoin Kannuksessa.
Luovi, Suvi Puikko: Ylivieskassa alkaa myös Kokkolan mallin mukaisesti puualan pt ja koneja tuotantotekniikan pt.
Rehtori Sirkku Purontaus esitteli Keski-Pohjanmaan ammattiopiston kuulumisia. Esitys liitteenä.
3. Ajankohtaista muuta tiedotettavaa: etsivien, ohjaamon ja opiskeluhuollon terveiset
Pirita Kylmä muistutteli, että etsiviin nuorisotyöntekijöihin kannattaa ottaa yhteyttä jo
ennen kuin opinnot keskeytyvät. Etsivää voi taasen etsiä osoitteesta http://www.entit.fi/
tai www.etsivänuorisotyö.fi . Kokkolan kaupungin sivuilla on myös ilmoituslomake, jolla
voi ilmoittaa keskeyttäneen tiedot nuorisotyöntekijöille:
https://www.kokkola.fi/palvelut/nuorisopalvelut/etsiva_tyo/fi_FI/etsiva_tyo/
Paljon koulusta poissa olevien lasten ja nuorten kanssa toimiville on julkaista opas
https://www.valteri.fi/koulua-kaymattomat-oppilaat-opas/
4. Yhteishaku 2019 ja muut haut (Valma, 10lk, Luva) (Hakijapalvelut)
Markku Anttila: Luva- koulutuksen kysyntä on pientä, joten sitä ei ehkä erikseen järjestetä, vaan maahanmuuttajaopiskelijoille järjestetään lukiossa tehostettua suomenkieltä.
Lopullista päätöstä asiasta ei kuitenkaan ole vielä tehty.
Myös 10-luokkaa ei järjestetä, jos kysyntä on vähäistä.

Opintoasiainpäällikkö Merja Kivelä kertoi yhteishausta. Esitys liitteenä.
5. Korkeakouluopinnot toiselle asteelle
Centrian väyläopintojen lisäksi opiskelijoille on tarjolla muitakin korkeakouluopintoja. Lukiolaiset ovat valinneet wilman tarjottimen kautta niitä opintoja, joista ovat kiinnostuneet.
6. Tulevan lukuvuoden suunnittelu, yhteiset tapahtumat yms.
täydennettiin vuosikello. Tärkeitä päiviä mm.
- taitaja9-kisat ja hyvinvointimessut Kampushallissa to 3.10.2019
- Koulutusmessut 6.-7.11.2019 Kampushallissa.
- Työryhmä miettii, miten Kokkolan perusopetuksen vanhempainilta tulisi järjestää niin,
että palveltaisiin asiakkaita mahdollisimman hyvin eikä tilaisuuksia olisi montaa päällekäistä. Ryhmässä Markku Anttila, Sirkku Purontaus, Tiina Oikari, Soili Kero ja Terhi
Petäjä.
- kevätillallinen tänä kevään siirtyi viikkoa aikaisemmaksi eli se on jo ke 15.5.2019 klo
18.00 Kokkolinnassa
- kevätillallinen 2020 Kokkolinnassa 27.5.2020
- Palautetta koulutusmessuista: kierrokset oppimisympäristöihin niin, että siinä ei ole
ruokataukoa, vaan esittelyt pyörivät koko ajan.
7. KOULUTUKSET: Kipinä uraohjauskoulutus http://www.kpedu.fi/koulutukset/kansanopisto
ryhmään mahtuu edelleen, ilmoittautuminen seija.prittinen(at)kpedu.fi
8. Vierailu UPM:n tehtailla Pietarsaaressa klo 12.30 – 14.45

