Toisen asteen opot
Aika ja paikka: 10.1.2020 klo 9.00, Talonpojankatu 6, auditorio Tapanila
Kutsuttu: Kpedun opot: Jouni Mantila, Terhi Petäjä, Katriina Sipilä, Tapio Oinas, Eliisa Koivukoski,
Evelina Tyynelä, Sirpa Salo, Marjo Saarinen, Merja Kivelä, Tarja Peltoniemi (iltapäivä)
Lukion opot: Eija Varis, Marja Ranta-Nilkku, Milka Mattila, Sami Kangas, Marika Riihimäki, Nea
Jokela, Heimo Martikainen, Anki Mannström,
Muu ammatillinen koulutus: Juhani Koivisto, Maarit Myllymäki,
Korkeakoulun toimijat: Sari Lehto, Milla Vähäkainu, Nina Lång, Anita Salmela

Käsitellyt asiat:
1)

Oppilaitosten kuulumiset kahvittelun lomassa + muut tiedotettavat asiat

Vaihdettiin kuulumisia.
HUOM: Valmassa on tilaa ottaa uusia opiskelijoita.
Sirpa Salo kertoi Yhdessä ohjaten hankkeesta, joka toteutetaan Kokkolan kaupungin kanssa.
Kohteena yli 18 vuotiaat pitkäaikaistyöttömät.

2)

Korkeakouluyhteistyö, väyläopinnot, jatko-opintovalmiuksia tukevat opinnot, amkopintoihin valmentavat kurssit amk:ssa + muut mahdolliset valmennuskurssit,

Keskusteltiin korkeakouluyhteistyöstä.
Nina Lång Centriasta:
•
•
•
•
•
•

Ninalle toivomuksia, mitä koulutuksia halutaan väyläopintoihin.
Tällä hetkellä tarjolla 70 opintojaksoa, kolme kertaa vuodessa. Laajuudet 1-6 op. 1 op = 27
h työtä
Suunnitteilla esim. Aloituskurssi “opiskelu ammattikorkeakoulussa”, jota voitaisiin ehkä
toteuttaa myös lähiopintoina tai että siihen liittyisi lyhyt luento.
Averko@centria.fi josta voi kysellä esim. Suorituksia tms.
https://web.centria.fi/hakijalle/avoin-amk/opintotarjonta/vaylaopinnot
Tällä hetkellä ei ole varmuutta valmennuskurssien järjestämisestä, koska pääsykoe tehdään
sähköisesti netissä. Ylivieskassa järjestetään 1 op:n amk-opintoihin valmentava
matematiikan kurssi. Mahdollisesti tulossa sote-alan matematiikka. Varmistuu kevään
aikana.

Anita Salmela esitteli Kesäyliopiston toimintaa ja kursseja.
•
•
•

Vaasan yliopiston järjestämät kurkistuskurssit ovat ilmaisia, muut maksullisia.
kurkistuskurssit ks tarkemmin
https://www.kpkesayliopisto.fi/kategoria/lukiolaiskurssit/kurkistuskurssit/
Ilmoittautuminen: https://www.chydenius.fi/fi/avoinyliopisto/opintotarjonta/opintoja-lukiolaisille

Yliopistokeskus Sari Lehto
•
•
•
•

Maksullisia koulutuksia erityisesti lukiolaisille. Maksu 10 – 15 €/op.
Webropol- kyselyn kautta on kartoitettu / kartoitetaan toisen asteen toivomuksia
Perusopinnoista voi valita myös yksittäisiä jaksoja esim. Tietotekniikan
perusopinnot 25 op. Jos suorittaa perusopinnot hyvin, niin siitä voi jatkaa tutkintoopiskelijaksi.
Ks. Tarkemmin https://www.chydenius.fi/fi/

Luonnonvara-alan väyläopintoja
•
•

SeAMK: agrologiopintoja. Ks Moniste
Oulun amk:n kursseja: Lammastalous 5 op, Perunaosaaminen 5 op, Vasikoiden hoidon ja
hyvinvoinnin kehittäminen 5 op

3)

Urheiluakatemian toiminta: suoritukset lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa, ym.
(Timo Virolainen mukana)

Ammattiopiston johtotiimi on hyväksynyt seuraavat tutkinnon osat yhteisiin tutkinnon osiin
•
•
•

Urheilussa toimiminen 9 osp
Urheilijana ammattivalmennuksessa toimiminen 15 osp
Ammattiurheilijana toimiminen 10 osp

9 osp menee selkeästi valinnaisiin YTOihin ja kaksi jälkimmäistä ammatillisiin valinnaisiin
kohtaan "yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatkoopintovalmiuksia tukevia opintoja".
Urheiluakatemialainen voi siis saada maksimissaan 9 osp + 25 osp.

Arviointi: Kpedussa liikunnan opettaja Veli -Matti Nieminen
Lukio-opinnoissa: 15 kurssia mahdollista ottaa urheiluakatemiasta 75:stä.
Timo Virolainen kertoi mm.
• Urheiluakatemiassa 187 toisen asteen opiskelijaa
• 170 yläkoulusta
• 29 korkea-asteen opiskelijaa
• 9 valmentaa palkkalistoilla
• 7 lajissa valmennusta
• 12 seurasopimusta
• Oma lääkäri järjestelmä, työplussa Heikki Jokinen
• Toimii Keplin alaisuudessa
• Sähköinen hakulomake, jonka voi täyttää yhteishaun aikaan. Myös jatkuva kahu
käytössä. Hakulomake akatemian nettisivuilla

4)

Muut asiat
koulutusta tarjolla:
A) Verkkoluentoja https://bit.ly/ettaluennot
https://link.webropolsurveys.com/EventParticipation/EventPublic/0abdaab7-237d4d2b-a9c9-9a6af745387e?displayId=Fin1891206

B) Positiivinen cv, Kälviä, 19.3.2020, klo 9 – 15.30 + kehittämistehtävä blogiin
▪
▪

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja kohderyhmään kuuluville
osallistujille maksutonta.
Lue lisää Positiivisen CV:n koulutuksesta:
http://uutiskirje.hyplus.fi/archive/show/2753907

▪

Voit ilmoittautua koulutukseen Positiivinen Cv- koulutushankkeen sivujen
kautta: https://www.positiivinencvkoulutus.helsinki.fi/?page_id=70

▪

Sinne upotetusta Google-kalenterista löytyy varatun 19.3 päivän kohdalta
linkki ilmoittautumislomakkeeseen, jota kautta voit ilmoittautua
koulutukseen.

▪

Tai voit ilmoittautua koulutukseen suoraan linkistä:
https://forms.eu2.netsuite.com/app/site/hosting/scriptlet.nl?script=163&d
eploy=1&compid=4463092&h=514daff6331c6f7eb4d9&custparam_prjid=1
3896&custparam_taskid=3958

▪

Ilmoittautuminen päättyy kolme viikkoa ennen koulutuksen alkamista.
Koulutus järjestetään n. 70 osallistujalla.

C) Linkkivinkkejä:
•
•
•
•

http://www.ryhmayttaminen.fi/ryhmayttaminen/tutustuminen/
https://www.facebook.com/avikouluttaa/
https://spark.adobe.com/page/luJWf1gXbV3yM/ AVItori2020 webinaarit
https://mieli.fi/fi

