Muistio21.1.2022
KESKI- POHJANMAAN OPOT
Perjantaina 21.1.2022 klo 9.00–11.20
Teams-kokous
Keski-pohjanmaan opinto-ohjaajat (perusopetus ja 2aste)
Etsivät nuorisotyöntekijät
Hakijapalvelut
Kutsuttuna koulutuksen järjestäjien edustajat (rehtorit)
linkki: kokouksen nauhoitus https://kpedumy.sharepoint.com/:v:/g/personal/terhi_petaja_kpedu_fi/ETu3ZnZ9H25DldKsiU1vA28Bpw712uQX
2nGj0z67vdi5YA

1. Tervetuloa, tapaamisen avaus ja osallistujien esittäytyminen (Sirkku Purontaus)
Mukana etäyhteyksin 53 osallistujaa: kukin esitteli itsensä ja kasvot tulivat tutuiksi videoiden avulla.
Pietarsaaren etsivät Pamela ja Sari muistuttivat, että opintonsa keskeyttäneistä opiskelijoista
tehdään ilmoitus etsiville.
2. TUVA-koulutuksen järjestäminen Keski-Pohjanmaalla
a. Kpedu (Sari Haglund) liite: Sarin esitys + Oppivelvollisille tarkoitetut koulutukset
- 1. Maahanmuuttajille: kielitaitotesti ja toiminnallisin keinoin
- 2. Työelämäpainoitteinen Tuva (monimuoto)
- 3. Toiminnallinen Tuva
b. KSL (Markku Anttila): ks. opintopolku KSL- tuva
- pääpaino suomen- ja englannin kielessä ja näiden arvosanojen korottaminen;
lukioon valmistava painotus
- myös lukion keskeyttäville sopiva
c. Ammattiopisto Luovi (Lasse Hannula) https://luovi.fi/koulutukset/tutkintokoulutukseenvalmentava-koulutus-tuva/
- hakijoilla oltava erityisen tuen tarve
- perusopetuksen päättötodistus ei edellytyksenä
3. Kansanopistolinjat oppivelvolliselle (kansanopiston opistovuosi) ja muut kansanopistolinjat
a. Keski-Pohjanmaan kansanopisto (Salla Lillhonga) ks. tarkemmin
https://www.kpedu.fi/hakijalle/kansanopisto
- Kälviä Arts -opistovuosi oppivelvollisille 2022-2023
- Opistovuosi oppivelvollisille maahanmuuttajille 2022-2023
- Virtaset -opistovuosi oppivelvollisille 2022-2023
b. STEP-koulutus (Mari Numminen) pp-esitys
- tanssin opistovuosi oppivelvollisille

4. Yhteishaku 2022, koulutuksen järjestäjien puheenvuorot koulutuksen järjestämisestä, keskustelua
ja kysymyksiä

Lukiot
- aikuis- ja ammattilukio, rehtori Jonna Finell
o ei yhteishaussa, ilmoittautuminen kun aloittaa opinnot KPEDUssa
o iltaopetukseen jatkuva haku, ilmoittautuminen Jonna Finell
o aikuislukiossa myös aikuisten perusopetusta, 10 x 45 min lähiopetusta ja
koe/oppiaine; 1-2 vuodessa saa perusopetuksen tehtyä valmiiksi
- Perhon lukio, rehtori Pirkko Keskitalo
o 1 hakukohde
o yhdistelmätutkinto sos. ja terveysalalla
- Kannuksen lukio, opinto-ohjaaja Anu Aitta
o kolme linjaa: yleislinja, eläinlääketieteen linja ja uutena urheilulinja
o urheilulinja: valmentajana Harri Ylikotila, 15 paikkaa, opinnot 3.5 v
-

Toholammin lukio, opinto-ohjaaja Nea Jokela
o ei keskiarvorajaa
Step-koulutus, Mari Numminen
o Kaustisella kasvatus- ja ohjausalan pt, lastenohjaaja
Ammattiopisto Luovi, opinto-ohjaaja Kati Kinnunen
https://luovi.fi/tutustu-ja-hae-luoviin/paikkakunnat-ja-asuntolat/kokkola/
o ammatilliset perustutkinnot yhteishaussa mukana, ei erillistä hakua
o Varustamo: 12 paikkaa, yhteistyö kpedun kanssa, alat: liiketoiminta,
pintakäsittely ja elintarvikealat, haku suoraan Luoville
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (hakijapalvelut)
o koulutusohjaaja Eija Mastosalon esitys
▪ Sora-aloille soveltuvuuskoe on karsiva: jos saa 0 p ei voida valita
▪ Kennel (maatalousala) soveltuvuuskoe antaa lisäpisteitä, mutta jos ei
osallistu kokeeseen, niin ei voida valita
o infoa yhteishausta kpedun sivuilla
https://www.kpedu.fi/hakijalle/hakeutuminen-koulutukseen/yhteishaku-jajatkuva-haku

5. Muuta yhteistä tiedotettavaa, tapahtumat yms
- Tulevaisuuden osaajaksi; tutustumis- ja vierailupäivien järjestämisen tilanne
- 25.1. Kiviniitty, 26.1. Torkinmäen koulu
- 8.2. Lucina Hagmanin koulu ap, Isokylän koulu ip
- 9.2. vapaana
- 16.2. Etelänummen koulu?
- Pienryhmien vierailuja: 20.1. Isokylän koulu, 31.1. Kälviältä ryhmä,22.2.
Kärsämäeltä 4 hlöä, Kkro 25 hlöä helmikuussa
- 8-luokkien infot kevään aikana
- 22.4.22 opot ja rehtorit, yhteistyöverkosto, Kaustisen musiikkilukiolla klo 9- 12
- 19.5.22 Kevätillallinen Kokkolinnassa
- telakka- toimintamalli linkki https://www.kpedu.fi/docs/default-source/varustamo/telakkatoimintamalli-pdf-2021.pdf?sfvrsn=df5f864d_2
- tukipolkuhanke päättynyt, materiaalit https://www.kpedu.fi/tuki-polku/linkit
- yhdessä voimaa opintoihin https://www.kpedu.fi/yhdessa-voimaa-opintoihin

- Kpedu rekryn youtube ja spotify kanavat. Niissä on hyvää ohjausmateriaalia mm.
perusasteen opojen hyödynnettäväksi (esim. alumnihaastattelut).

https://www.youtube.com/channel/UCcrz-r_I0zTMDuMqJqDG-Gw (kannattaa katsoa
erityisesti kohta Videot ja Soittolistat)
https://open.spotify.com/show/6ctJcRFvk8nuPQXHSGNeZa
Em. materiaaleihin pääsee navigoimaan myös kpedu rekryn hankesivuilta:
https://www.kpedu.fi/gorekry/tuotokset
URHEILUAKATEMIA: Opinto-ohjaajien etätapaamisen tallenne 14.1.2022:
https://www.youtube.com/watch?v=h04O66TC-Ic

6. Muut asiat

