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ALUEEN OPINTO-OHJAAJIEN JA KPEDUN YHTEISTYÖPÄIVÄ
Aika ja paikka: pe 2.10.2020 klo 8.30–14.30, Auditorio Tapanila, Talonpojankatu 6, Kokkola

1. ”Yritysvierailu” Osuuskauppa KPO, henkilöstöjohtaja Leif Lindberg ja muut
Asian käsittely: Esitys toimitetaan sähköpostin liitteenä, ei 2asteen sivuille julkiseen jakoon
Viisi KPO:n työntekijää kertoivat oman uratarinansa sekä KPOsta työantajana.

2. KpeduRekry -hankkeen ja Kpedu Jobin esittely, hankepäällikkö Johanna Herrala
Asian käsittely: esitys tässä liitteenä.

3. Koulutusalojen esittelyä ja muuta ajankohtaista
- Opiskelija ja opettaja Joonas Tuikkanen Kannuksen toimipaikasta kertoivat metsäalan
perustutkinnon opiskelusta. Esitys tässä liitteenä.
- Opintoasiainpäällikkö Merja Kivelä esitteli Kpedun yhteishakuun liittyviä asioita. Esitys tässä
liitteenä.
- Toimialapäällikkö Mika Väisälä kertoi it- ja media-alan tutkintomuutoksesta, joka kohdistui
tieto- ja viestintätekniikan perustutkintoon sekä jatkuvassa haussa olevasta teknisen
suunnittelun perustutkinnosta. Tälle tutkinnolle on työelämässä kysyntää.
- Toimialapäällikkö Tom Bjon kertoi uusista oppimisympäristöistä. Muun muassa Sähkö- ja
automaatioala on viime syksynä siirtynyt uusiin tiloihin. Tutkintovastaava, opinto-ohjaaja
Jaana Sinko kertoi hyvinvointialojen oppimisympäristön muutoksesta, vuodenvaihteessa
opetus siirtyy vaiheittain ammattikampukselle.
- Lisäksi auto- ja logistiikka-alan uusien oppimisympäristöjen suunnittelutyö on aloitettu.
- sora-lainsäädäntö: sosiaali- ja terveysalan opinto-ohjaajat Katriina Sipilä, Jaana Sinko ja
Tiina Oikari kertoivat asiasta. Terveydentilavaatimukset tulee ottaa tarkasti huomioon,
mikäli oppilas on hakeutumassa ns. sora-aloille. Esitys liitteenä.
- jatko-opintoväyliä: ammattiopiston opiskelijat valitsevat väyläopintoja noin 100 kurssia
vuodessa. Merja Kivelä oli haastatellut kahta entistä laboratorioalan opiskelijaa, jotka olivat
jatkaneet korkeakouluun ammatillisen perustutkinnon jälkeen. Opiskelijat pitivät
väyläopintoja hyvänä tapana tutustua korkeakouluopintoihin. Väyläopinnoista on tietoa
myös toisen asteen sivuilla. http://2aste.kpedu.fi/opintotarjotin/

4. Kierros kone- ja tuotantotekniikan oppimisympäristössä
Kone- ja tuotantotekniikan opettajat ja opinto-ohjaaja Jouni Mantila esittelivät
oppimisympäristöä ja kertoivat alan opiskelusta ja työllistymisestä.
5. Muut ajankohtaiset asiat

-

Kpedussa ei ole tehty vielä päätöstä, pidetäänkö soveltuvuus / pääsykokeita keväällä 2021,
odotetaan valtakunnallista linjausta sekä lakia oppivelvollisuusiän nostamisesta.
toisen asteen juliste: Opiskelumahdollisuudet Keski-Pohjanmaalla, on menossa painoon.
Toimitetaan jokaiselle kouluille sitä 3–5 kpl.
Kpedun Hakijanoppaita jaetaan myös alueen peruskouluihin marraskuun aikana.
Kaustisen Evankelinen Kansanopisto siirtyy vuoden alusta Seurakuntaopiston alaisuuteen ja
nimi muuttuu ”Seurakuntaopisto, Kaustisen toimipaikka”.

6. Tilaisuuden päätös
Rehtori Sirkku Purontaus kiitti osallistujia ja jakoi kiitokseksi päivästä opiskelijatyönä tehdyt
leivät. Tilaisuus päättyi klo 14.30.

