
   

 

   
 

 
     Muistio 
 
 
KESKI- POHJANMAAN OPOJEN JA REHTOREIDEN VERKKOTAPAAMINEN 
Perjantaina 16.4.2021 klo 9.00–11.00 
Teams, (Närvilänkatu 8, Isopaja) 

Toisen asteen rehtorit, toimialapäälliköt ja opinto-ohjaajat 
Yläkoulujen rehtorit ja oppilaan ohjaajat 
Etsivät nuorisotyöntekijät 
Hakijapalvelut 
AMK-toimijat ja muut yhteistyöverkoston jäsenet 

 
 
1. Ammattiopiston rehtori Sirkku Purontaus avasi tapaamisen  
2. Koulutuksen järjestäjät kertoivat terveisensä yhteistyöverkostolle (rehtori/opo/toimialapäällikkö)  
 Lukiot 
 Seurakuntaopisto 

- Kaustisen kampuksen rehtori Mari Numminen, koulutusjohtaja Maria 
Murtomäen työtehtävät organisaatio johdossa 

- Tulossa vuoden mittainen Baletti -koulutus 
- kansanopistovuosi-koulutus oppivelvollisille 

Keski-Pohjanmaan konservatorio 
- Kevään haku onnistunut hyvin 

Ammattiopisto Luovi  
 
3. Ajankohtaista muuta tiedotettavaa 

Etsivä nuorisotyö, Piritta Kylmä 
- huolta nuorten lisääntyvistä talousongelmista 

Ohjaamo, Juuso Kautiainen  
-  Kohtaamo hanke päättyy vuoden 2021 lopussa valtakunnallista 

koordinaatiota jatkaa KEHA (ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja 
hallintokeskus)  

- Nuorten monialaisen palvelun vahvistaminen 

-                              o kannustinmalli tulossa hakuun ohjaamoille: kunta 

rekrytoi (tai tekee sisäisen siirron) 1 htv Ohjaamoon, jolloin voi hakea 

toisen rahaston kautta (1+1) 

-  Yhteistyötä käynnistetään velkaneuvonnan kanssa  

- yhteistyötä NAL (Nuorisoasuntoliitto) kanssa (Ohjaustaverkossa.fi kautta) 

- o asumisohjausta /-neuvontaa etänä jo nyt 6 paikkakunnalla 

- o tavoitteena että palvelu laajenee valtakunnalliseksi myöhemmin 

- Ohjaustaverkossa.fi otetaan käyttöön, vaatii osapuolilta sopimuksen 

-  Juuso Vingellä ke aamupäivät 9-12, mielellään ajanvaraus p. 029 5056 086 

 
 
4. Ammattikorkeakoulun kuulumiset, Nina Lång, Centria  
 - väyläopinnot jatkuvat, taulukko tarjottavista opinnoista kevät-syksy 2021 

http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2021/04/Vaylaopinnot-kesa-syksy-2021-1.pdf


   

 

   
 

- kaikkia opintoja ei vielä arvioida numeerisesti (ammatillisiin opintoihin opiskelija voi käyttää 
ainoastaan numero-arviointeja) 

 
5. Yhteishaku 2021  

Kpedu (Hakijapalvelut) esitys liitteenä 
 
 
 

7. Oppivelvollisuuden laajeneminen, ajankohtaisia kysymyksiä Sirkku Purontaus  
 
- Valpas-palvelu, Merja Kivelä, esitys liitteenä 
- Tiedonsiirrot ja niiden tietoturva  
- oppilaanohjaajien toive on, että oppivelvolliset olisivat etusijalla paikkoja täytettäessä, jotta kaikki saisivat 
opiskelupaikat 
- jos oppivelvollinen ei pääse toisen asteen koulutukseen, niin vaihtoehtoina VALMA tai kansanopistoissa 
”kansanopistovuosi”- koulutukset, 10-lk ja LUVA eivät ilmeisesti ala Kokkolassa (arvioidaan vuosittain) 
 
6. Tulevan lukuvuoden suunnittelu, yhteiset tapahtumat yms.  
- taulukossa keskeiset tapahtumat, liite 
 - 10.9.21 K-P:n opot ja rehtorit, yhteistyöverkosto 
 - 10.-11.11. Centria Open 
 - 21.1.22 K-P:n opot 
 - 22.4.22:n opot ja rehtorit, yhteistyöverkosto 
 - 19.5.22 Kevätillallinen Kokkolinnassa 
 
 
 

 

http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2021/04/Yhteishaku-ja-jatkuva-haku-2021-1.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2021/04/Opot-ja-rehtorit-VALPAS-1.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2021/04/Opot-ja-rehtorit-VALPAS-1.pdf
http://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2021/04/Vuosikello2021-22.pdf

