
   

 

   
 

 
 
    Muistio 9.9.2022 
 
 
KESKI- POHJANMAAN OPOJEN JA REHTOREIDEN TAPAAMINEN 
Perjantaina 9.9.2021 klo 9.00–13 

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

 
Aamukahvit klo 9.00 

1. Tervetuloa, tapaamisen avaus, rehtori Sirkku Purontaus, toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala 
-toisen asteen yhteistyötä ohjaa toisen asteen sopimuksessa mainitut tavoitteet 
- tärkeää että tunnemme toisemme, helpottaa ohjaustyötä 
- hyvinvointi ja voimaantuminen verkostossa 
- oppivelvollisuuden laajeneminen sujunut hyvin; erityistä tukea tarvitsevien polutus huomioitava,  
 

2. Koulutuksen järjestäjien terveiset (muutokset koulutuksissa) yhteistyöverkostolle 
(rehtori/opo/toimialapäällikkö)  
 Lukiot 
 STEP-koulutus 

Keski-Pohjanmaan konservatorio 
Ammattiopisto Luovi  
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto: hakijamäärät eri aloille, jatkuva haku 
 
KSL: uusi ops mietityttää, digitaaliset oppimateriaali, keskustelua myös painetusta 
materiaalista, lukiokoulutus yhdessä paikassa Torikatu 43, tiivis yhteistyö KSG n ja 
ammattilukion kanssa, Tiina Oikari ammattilukion opo + KSL:llä kaksi päivää, Anneli Kauppi 
apulaisrehtori  
Perhon lukio: rehtori Tiina Kujala, vararehtori ja opo Marika Riihimäki,  
Kannuksen lukio: urheilulinja alkoi ensimmäisen kerran + eläinlääketieteen linja, 
Yläkoulu, Kannus: rehtori Maria Seppä, opo Veijo Porkola,  
Pietarsaaren lukio: opo Niina Määttälä,  
Kpedu: harkintaan perustuvan kautta hakeneet haastateltiin, osa yhteistyössä Luovin kanssa, 
ks pp-esitys,  

 
3. Ajankohtaista muuta tiedotettavaa yhteistyöverkostolta 

 
Pohjanmaan opot: tervetuloa mukaan toimintaan, lisätietoja Tuukka Roukala (at) edu.kokkola.fi 
Centria-amk:  

- Vauhtiväylä: liiketalous, tietotekniikka 4x5 op, tekniikka: 6-12 op, (karsiminen vauhtiväylän 
keskiarvo perusteella)  

- Tutustumiskurssit: mm. yhteisöpedagogiikka, kysy Nina Lång ks. tarkemmin 

https://net.centria.fi/yhteystiedot/avoin-amk/tutustumiskurssit/ 

https://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2022/09/9.9.2022.hakijapalvelut.pdf
https://net.centria.fi/yhteystiedot/avoin-amk/tutustumiskurssit/


   

 

   
 

-  väyläopinnot: https://net.centria.fi/koulutus/avoin-amk/vaylaopinnot-toisen-asteen-
opiskelijoille/ 

Etsivä nuorisotyö: Kannus, Nopassa opiskelutilat, jonne voi tulla tekemään opintoja, koutsien aamukahvit 
AO kannus + lukion aulassa vuoroviikoin;  
 
Kpedu-rekryhankkeen tuotoksia ohjauksen tueksi:   

• 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 

 Kpedu-rekry-hankkeen tuotoksia https://www.kpedu.fi/gorekry/tuotokset  
  

 
 
4. TUVA-koulutusten toteutus Keski-Pohjanmaalla KPEDU: Marjo Tilus ja KSL: Markku Anttila  
KSL: TUVA ; suomenkielen opintoja, 5+2+2,  
KPEDU: ks pp-esitys 
 
5. Polut tulevaisuuden osaajaksi toteutus,, vanhempainillat, yritysvierailu ( Merja Kivelä ) 
Ks. Esitys 

- Kannus järjestää oman tutustumispäivän 1.11., ks. esite 
- Alustavat polut, sovittu ma 12.9.:  

o 1. Pintakäsittely, rakennusala, talotekniikka, puuteollisuus 
o 2. Autoa. logistiikka, kone- ja tuotantotekniikka 
o 3. Puhtaus- ja kiinteistöpalvelu, elintarvike, ravintola- ja catering, Tuva 
o 4. Tieto- ja viestintätekniikka, media-ala 
o 5. Prosessiteollisuus, laboratorio, sähkö- ja automaatio 
o 6. Sosiaali- ja terveysala 
o 7. Liiketoiminta, turvallisuusala 
o 8. Hius- ja kauneudenhoitoala, kasvatus- ja ohjausala, kansanopistovuosi 

 
 
6. Tulevan lukuvuoden suunnittelu, yhteiset tapahtumat yms.   
- toisen asteen juliste tekeminen: toivottiin edelleen julistetta  
ks. yhteistyön vuosikello 2022 
- 4.11. Kauppakamarin järjestämä OPO-foorumi 
- 8-lk ammatillisen koulutuksen infot kevätlukukauden aikana, kpedu-opot (mainitaan myös step-
koulutuksen ja konservatorion perustutkinnot) 
- 11.11.2022 toisen asteen opiskelijakuntien edustajat ja rehtorit, paikka? 
- K-P:n opot vuosikello 2023: 

- K-P:n opot tammikuu, 13.1.  
- K-P:n opot ja rehtorit (yhteistyöverkosto), 21.4.23 

  
 
7. Kannuksen uusiin oppimisympäristöihin tutustuminen  
 
7. Lets learn work- hanke, Sari Yli-Hukka 

https://net.centria.fi/koulutus/avoin-amk/vaylaopinnot-toisen-asteen-opiskelijoille/
https://net.centria.fi/koulutus/avoin-amk/vaylaopinnot-toisen-asteen-opiskelijoille/
https://www.youtube.com/channel/UCcrz-r_I0zTMDuMqJqDG-Gw
https://open.spotify.com/show/6ctJcRFvk8nuPQXHSGNeZa
https://www.kpedu.fi/gorekry/tuotokset
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkpedu2aste.azurewebsites.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F09%2FTuva-Kpedussa-09.09.2022.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkpedu2aste.azurewebsites.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F09%2FOpot-ja-rehtorit-9.9.2022MERJA.ppt&wdOrigin=BROWSELINK
https://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2022/09/Kpedu_Ysipaiva_1.11.22_konv.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fkpedu2aste.azurewebsites.net%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F04%2FKPn-opotVuosikello-2022.doc&wdOrigin=BROWSELINK
https://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2022/09/opotVuosikello-2023.pdf
https://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2022/09/opotVuosikello-2023.pdf


   

 

   
 

- katso esitys 
- mentorointi, esite 
- linkki Soundcloudiin mentrointi- jaksoon.  
Stream Let´s Learn Work Mentorointi by Let`s Learn Work Podcast | Listen online for free on SoundCloud 
 
- abeille, tuotiin työelämästä aito ongelma ratkaistavaksi; kolme yritystä oli mukana KIP, umicore, Kokkolan 
kaupunki, haasteet : kiertotalous: miten kaupunkilaiset saadaan mukaan kiertotalouteen. Rekrytointi-
ilmoitus, Kaupunki: miten tehdä kokkola houkuttelevaksi kaupungiksi, 2 tuntia aikaa tehdä tehtävä, 
toteutus vapaa, 15 ryhmää yht. 75 opiskelijaa, kaikki esittelivät työnsä, yritykset antoivat rakentavaa 
palautetta, klan kaupunki luo 5 viikon kestäviä työpaikkoja, jossa voivat toteuttaa hankkeen tuotoksia.  
9.11, sama toteutetaan Kannuksessa, myöhemmin vetelissä. 
 
 

https://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2022/09/Lets-Learn-Work-2022-1.pdf
https://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2022/09/Let%C2%B4s-Learn-Work-mentorointi-2022.pdf
https://soundcloud.com/user-151793860/lets-learn-work-mentorointi

