KESKI- POHJANMAAN OPOJEN JA REHTOREIDEN TAPAAMINEN (yhteistyöverkosto)
Aika:
ryhmä
Paikka:
Kutsuttu:

Perjantai 13.9.2019 klo 9.00–13.00 + iltapäivällä yhteistyöryhmä ja rehtoriryhmä sekä ELOKeski-Pohjanmaan kansanopisto, Opistontie 1, Kälviä

KPEDU- opinto-ohjaajat
opinto- ohjaajat lukio
oppilaanohjaajat yläkoulu
opinto-ohjaajat muut
rehtorit lukio
rehtorit yläkoulu
KPEDU- rehtori ja toimialapäälliköt
Etsivä nuorisotyöntekijät
Hakutoimisto
AMK-toimijat

Käsiteltävät asiat:
1) klo 9.00 Tapaamisen avaus ja uusien toimijoiden esittäytyminen Keski-Pohjanmaan ammattiopiston rehtori Sirkku Purontaus ja 2.asteen koordinaattori Terhi Petäjä
Esittäytymiskierros: uusina mukana Perhosta rehtori Pasi Oikarinen, Kannuksesta lukion
vararehtori Maija Huuki-Anthopoulou, Perhon etsivä nuorisotyöntekijä Jukka Alahäivälä.
Tiedotettiin oppilaanohjaajien vaihtumisista: Tiina Slotte on siirtynyt Torkinmäen koululle,
Niina Määttälä Kiviniityn koululle ja Helena Ojatalo Raumankarin koululle.
Tiedotettiin että Lucina Hagmanin koulun rehtorina aloittaa Erkki Kinnunen ja Pietarsaaren lukion rehtorina Minna Vanhamäki.
2) Koulutuksenjärjestäjien lyhyet puheenvuorot: Ajankohtaiset asiat ja opiskelumahdollisuudet Keski-Pohjanmaalla, palaute yhteishausta.
Sirkku Purontaus esitteli ammattiopiston toimintaa, esitys liiteenä. Hyvinvointikampuksen
väki siirtynee 1.1.2021 ammattikampukselle.
Lasse Hannula, LUOVI: Hakijoita oli paljon ja ryhmät pääosin täynnä TELMA ja VALMA sekä
perustutkinnoissa 10 opiskelijaa.
Juhani Koivisto (Konservatorio): musiikinalan perustutkinnossa aloitti 23, yhteensä 54 opiskelijaa, jatkuva haku toimii pienimuotoisesti.

Maria Murtomäki (Kaustisen Ev. Opisto). Tietoa löytyy nettisivuilta. ks https://www.kaustisenopisto.fi/ Uusia opiskelijoita otetaan jatkuvan haun kautta.
Markku Anttila, KSL: 2021 suomenkielinen lukiokoulutus siirtynee saman katon alle. KSG on
edelleen evakossa Terveystiellä. Nuoria yhteensä noin 860 + aikuiset, jolloin
määrä nousee lähemmäksi 1000 opiskelijaa. OPS-työ uudistuu ja uudet perusteet julkaistaan marraskuussa. Sama OPS tulee kaikille Kokkolan lukioille ja se
käännetään ruotsiksi. Hanketoimintaa on paljon. Aikuislukioon on jatkuva haku.
Keskiarvoraja 7. LUVAn aloittaminen arvioidaan vuosittain.
Terho Taarna: ammattilukiossa noin 70 uutta opiskelijaa, jotka aloittavat syysloman jälkeen
lukiojakson.
Kokkolan perusopetuksessa on meneillään palveluverkkouudistus, johon liittyy mm. Ykspihlajan ja Piispanmäen koulujen rakentamiset.
Maija Huuki-Anthopoulou, Kannuksen lukio: lukion ja yläkoulun rehtorin Sakari Typön kanssa
on tehty työnjako niin, että Maija vararehtorina hoitaa lukion asioita ja on nyt
tästä lähtien mukana toisen asteen yhteistyössä.
Jussi Peltokangas, Toholammin lukio: Lukiossa yhteensä 80 opiskelijaa, syksyllä aloitti 19.
Pasi Oikarinen on aloittanut uutena Perhon lukion rehtorina. Uudistettuihin tiloihin muutto.
Karita Mäkelä, Sairaalakoulu: Yksilöllisten koulupolkujen toivotaan jatkuvan toiselle asteelle.
VALMAan ja TELMAan tulijoita.
Kaija Kähäri-Wiik, kesäyliopisto: Kesäyliopisto on siirtynyt Yliopistokeskuksessa 1.kerrokseen.
Yhteistyötä Lapin, Vaasan, Oulun, Turun ja Itäsuomen yliopistojen kanssa. DiKATA-hankkeen kurssit ovat kaikille ilmaisia. Jaossa esite: Digiosaaminen on uusi
kansalaistaito. ks. liite.
Nina Lång, Centria-amk: syksyn verkko-opintoihin haku päättymässä, uusi kierros loppuvuodesta. Ninalle kuuluu jatkuvan oppimisen organisointi Kokkolan alueella ja Paula
Santapakka hoitaa Ylivieskan alueen. Heitä voi kutsua käymään oppilaitoksissa
kertomassa asiasta ja väyläopinnoista.
Etsivä nuorisotyö: Perhossa aloittanut uutena Jukka Alahäivälä. Pirita Kylmä kertoi, että huonokuntoisia nuoria on paljon. Tiedotettiin että SOITElla on alkamassa uusi hanke
nuorten tukemiseksi 1.10. (AKU?) lisätietoja Raija-Leena Rekilä.
3) Hakijapalveluiden kuulumiset (yhteishaun ja jatkuvan haun tilanne)
Koulutusohjaaja Eija Mastosalon esitys liitteenä.
4) Taitaja9-kisat to 3.10.2019 Kampushallissa
Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 16.9. Hyvin on joukkueita tullut mukaan.
5) Avaa ovi ammattiin 6.-7.11.2019 Kampushallissa
Suunniteltiin vierailupäiviä. Oppilaanohjaajat toivoivat edelleen tutustumisia oppimisympäristöihin. Toimialat ovat järjestämässä syksyllä erillisiä alalle tutustumispäiviä.
6) 2asteen esitejulisteen päivittäminen (palautetta, kehitettävää)

Esite on ollut toimiva. Painatetaan edelleen. Kaustisen ev. opisto ottaa toimitusvastuun
tänä vuonna.
7) Lukuvuoden asioista sopiminen, yhteistä keskustelua ja tiedotettavaa
- vanhempainillat (Yläkoulut: selvittäkää oman oppilaitoksenne päivä tähän mennessä),
Merkittiin tiedossa olevat vanhempainillat.
- muut tapahtumat (esim. 8-lk:n infot, oppilaan ohjaajien tutustuminen ammattiopintoihin)
- yhteistyön vuosikellon tarkistaminen
- Koulutukset:
o yritysvierailu 4.10. Soitelle ei sovi tuo päivä; tilalle mahdollisesti Attendo, iltapäivällä lape-työskentelyä ammattiopistolla (Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman käsittely muutosagentti Katja Kiviojan johdolla)
o

-

opopäivät 2020 Tampereella 6.-8.2.2020 https://opopaivat2020.fi/

2asteen tarjotin ja väyläopinnot: lisää tietoa 2asteen sivuilla

8) Ohjauksen koordinointi ja jatkuva oppiminen, ELO-ryhmä
Disa Widell AVIsta kertoi ohjauksen yhteistyöstä. Suomessa on 20 alueellista ELO-ryhmää,
joiden toimintaa aluehallintovirastot (AVI) koordinoivat. Disan esitys liitteenä.
Francesca Cucinotta Pohjanmaan ELY-keskuksesta kertoi esityksessään tulevaisuuden
osaamisen varmistamisesta ja jatkuvan oppimisen mallista, esitys liitteenä.
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/tulevaisuuden-osaamisen-vahvistaminen-1/

Seuraava laaja yhteistyöverkoston kokous 17.4.2020 ammattikampuksella.
o HUOM!: 4.10. yritysvierailu 9-11 ja klo 12-14 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman käsittely muutosagentti Katja Kiviojan johdolla

