Toisen asteen yhteistyöverkoston kevättapaaminen 22.4.2022 klo 9- 11.40
Rehtorit/päälliköt jatkoivat kokoustaan lounaan jälkeen klo 12.15 – 13.45
Paikka: Kaustisen musiikkilukio tai TEAMSin kautta etänä
Läsnä 27 ja etänä 22
Käsitellyt asiat:
1. Musiikkilukioon tutustuminen (rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo) klo 9-9.30
Kiersimme tutustumassa musiikkilukion uusiin tiloihin.
2. Perhon LähiAmis esittäytyy (opo Riikka Lasanen ja opintoasianpäällikkö Merja Kivelä)
ks https://www.kpedu.fi/hakijalle/koulutustarjonta/koulutus/l%C3%A4hiamis-perho_(l7021)
pp-esitys: lähiamis yleisinfo
3. Hakijamäärät ja ajankohtaista koulutuksen järjestäjiltä (toisen asteen oppilaitosten rehtorit/opot,
hakijapalvelut)
Musiikkilukio, rehtori Ilona Salomaa-Uusitalo: 57 ensisijaista hakijaa —> aloittaa noin 60, 10.1.
muutettu uusiin tiloihin.
KSL, rehtori Markku Anttila:
- Uusi opetussuunnitelma käytössä ja sen myötä moduuliopetus,
- digitaaliset oppimateriaalit kaikilla, ei kirjoja, mutta kaupungin kirjastoon hankitaan oppikirjoja
painettuna opiskelijoiden käyttöön.
- Helmikuussa kaikki opiskelijat siirtyivät länsipuiston kiinteistöön, jossa saneeraus käynnissä,
- 232 ensisijaista hakijaa, sama määrä kuin viimevuonna, 9 ryhmää, joista 2
urheiluakatemiaryhmää, 2 luonnontiederyhmää ja viisi normaali ryhmää.
Opon paikka (ammattilukio ja aikuislukio) oli auki ja hyvin oli hakijoita.
- TUVA alkaa, keskittyy oppimaan oppimiseen ja siihen integroidaan erityisopetusta, äidinkieltä
matematiikka, vieraskieli; 8 hakenut tuvaan
Ammattilukio ja aikuislukio, rehtori Jonna Finell:
- ammattilukioon hakijoita noin 75, joille tilataan oppimateriaali, aikuislukion jatkuva haku
vuoden ympäri,
- kolmas lukio Kokkolassa on ruotsinkielinen KSG,
Toholammin lukio, rehtori Jussi Peltokangas:
- 20 hakenut lukioon, ei vielä saatu remonttia, alakoulu on remontoitu,
- Outi virkkala-Uusipaikka on opona Nean sijaisena
Vetelin lukio, rehtori Petri Saari:
2 vuotta rehtorina,
- 13 ensisijaista hakijaa,
- opoksi valittu Tuula Hohenthal, toivottavasti hän ottaa paikan vastaan
kulttuurihistoriallisesti arvokas piharakennus kunnostetaan, jos kuntotarkastus menee läpi,
Perhon lukio: rehtori Pirkko Keskitalo,
- 14 ensisijaista hakijaa, vähemmän kuin ennen,
- lukio siirtymässä uusiin tiloihin, AO-tiloja remontoitu ja lukio siirtyy sinne,
- Pirkko siirtyy takaisin entisten työpaikkaan ja rehtorin paikka on auki, aloitus elokuussa
Kannuksen lukio: opinto-ohjaaja Anu Aitta,

- 29 ensisijaista hakijaa,
STEP-koulutus: Mari Numminen,
- kampuksia Ruokolahti, Pieksämäki, Lapua, Järvenpää, Uusikaarleby ja Kaustinen. Porin
toimipaikka kuuluu Kaustisen kampuksen alaisuuteen ja siellä on hius- ja kauneudenhoitoalan
pt.
- Kaustiselle yhteishaussa 4 ensisijaista hakijaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoon, mutta
jatkuvan haun kautta tulee suurin osa opiskelijoista,
- opona Maarit Myllymäki
Ammattiopisto Luovi, opinto-ohjaaja Kati Kinnunen
50 hakijaa Kokkolaan
- toimii Kokkolan ammattikampuksen tiloissa ja oppimisympäristöissä
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto: rehtori Sirkku Purontaus ja koulutusohjaaja Eija Mastosalo,
- vuosikertomus jakoon ja musiikkilukion muistaminen
- paikalla olevat opot esittäytyivät:
o Evelina Tyynelä rakennusalat,
o Marjo Tilus Valma, ravintola catering ja elintarvike,
o Riikka Lasanen, Perhon ja Kaustisen toimipaikat, LähiAmis-koordinaattori
o Eliisa Koivukoski, sähköala, prosessi- ja laboratorioalat
o Tiina Oikari, sosiaali- ja terveysala
o Tapio Oinas, liiketoiminta, turvallisuusala, hius- ja kauneudenhoitoala
o Lasse Kahelin Kälviän toimipaikka, opettajana ja opona
o Terhi Petäjä, toisen asteen koordinointi, Valpas-opo, laajat oppisopimukset, hanketyö
Merja Kivelä, opintoasiainpäällikkö, kaksi opinto-ohjaajan paikkaa auki, 1.5. päättyy haku,
- Auto- ja logistiikka tilat puretaan ja uudet rakennetaan, Luovi meidän sisällä,
- toisen asteen kehittämishanke OPH:ssa menossa eli muutosta riittää,
https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM070:00/2021
- Hakijapalvelut: logistiikka ja media-ala, hiusala kärjessä ensisijaisten hakijoiden suhteen, nyt
hakijamäärät tasoittuneet eli useampi pääsee toivomalleen alalle,
- ks hakijapalveluiden esitys
o Kone- ja tuotanto tekniikan vetovoima noussut yli yhden,
o Kutsut kokeisiin lähetetty, mutta toimiva opintopolun siirtoraportti saatu vasta
keskiviikkona, kaikkia tietoja ei ole pystytty tarkistamaan,
o oppimisvalmiustesti tulee Helsingin yliopistolta , jos kutsua oppilaille ei ole tullut niin
olkaa yhteydessä hakijapalveluihin, oppimisvalmiuskoe ei ole karsiva ja siihen
kutsutaan harkinnanvaraisesti hakeneet,
o jos kutsua soveltuvuuskokeeseen ei ole tullut, niin yhteys hakijapalveluihin,
o TUVAan hakeneiden haastatteluja tehdään koko ajan toukokuun loppuun saakka,
jatkuva haku myös auki
o YLIOPPILAAT: joitakin paikkoja joillekin aloille on avattu, tämän kuun aikana hakeneille
päätös kesäkuun alussa, ylioppilaat ovat etusijalla 30.4. hakuun saakka, sen jälkeen ei
erityistä asemaa muihin hakijoiden nähden,
o 16.6. tulee tulokset, jos paikkoja jää, niin ne avataan jatkuvaan hakuun ja ilman
opiskelupaikkaa olevat oppivelvolliset hakijat asetetaan ensisijaiseksi,
o jälkiohjauspäivät 21-22.6.
o 22.6. Uudet opiskelijat voivat tulla tutustumaan K-P:n ammattiopistoon,
o Kpedun www-sivuilla uuden opiskelijan sivut, johon laitetaan kaikki infot,
o
- ammattiopistolla noin 5000 opiskelijaa, joista puolet tulee jatkuvassa haussa,
- Uuden opetusnavetan avajaiset Kannuksessa ensi viikolla,
- Kälviällä yhteishaussa myös kansanopistovuosi oppivelvollisille

4. Tiedotettavaa yhteistyöverkostoista (etsivä nuorisotyö, ohjaamo, korkea-aste)
Centria amk. Nina Lång,
vauhtiväyliä kehitetty: liiketalous, tekniikka ja tietotekniikka,
- tutustumiskurssit kaikille tarjolla,
- hankkeita meneillä aika paljon esim. Lets learn work,
Etsivä nuorisotyö, Tero Puusaari ja Hanne Ylitalo
hiljaista ollut ainakin Kannuksessa ja myös Vetelissä/Kaustisella, eikö etsiviä hyödynnetä vai
meneekö kaikilla opiskelijoilla opinnot hyvin?
- poissaoloihin pitäisi puuttua ajoissa jo ennen kuin keskeyttää, ottakaa yhteys etsiviin matalalla
kynnyksellä, etsivät selvittävät opiskelijan tilannetta
- jos opiskelijalla paljon poissaoloja, niin ilmoittakaa KELAlle, jotta opintotuki katkaistaan; jos
opiskelijalta peritään myöhemmin tuet takaisin, niin se aiheuttaa monenlaisia ongelmia
Ohjaamo: Juuso Kautiainen:
matala kynnys tulla ohjaamoon
- tarjoaa neuvontaa, ohjausta ja tukea nuorille,
- työkykykoordinaattori tavattavissa keskiviikkoisin
Kaija Kähäri-Wiik
- muistakaa Kesäyliopiston ABI-kurssit!
5. Opinto-ohjauksen väitöstutkimuksen tekeminen ja tulokset (Annakaisa Marjokorpi)
Linkki väitöstutkimukseen https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/79441/978-951-39-90022_vaitos11022022.pdf?sequence=4
Annakaisan esitys
6. yhteistyön suunnittelua lukuvuodelle 2022-23
Katso tarkemmin Vuosikello
- kevätillallinen Kokkolinnassa siirretty 24.5.2022 päivään!
- seuraava verkostotapaaminen 9.9.2022 Kannuksen toimipaikassa
- yritysvierailu 4.11.2022, paikka auki, ilmoittakaa toivomuksia!

2asteen rehtorit/päälliköt iltapäivällä: yhteistyö- ja toimintasuunnitelman tekeminen
- päivitettiin toimintasuunnitelma

