
   

 

   
 

 
    Muistio 13.1.2023 
KESKI- POHJANMAAN OPOT  
Perjantaina 13.1.2023 klo 9.00–13.00 
Närvilänkadun auditorio tai Teams-kokous 

Keski-pohjanmaan opinto-ohjaajat (perusopetus ja 2aste) 
Etsivät nuorisotyöntekijät 
Hakijapalvelut 
Kutsuttuna koulutuksen järjestäjien edustajat (rehtorit) 

Läsnä: Osallistujia 41, joista 13 etänä 
 

1. Tervetuloa, tapaamisen avaus ja osallistujien esittäytyminen (opintoasiainpäällikkö, toisen asteen 
koordinaattori) 

-  Merja Kivelä avasi kokouksen. Osallistujat esittäytyivät. 
 
2. Yhteistyö korkea-asteen kanssa 

a. Centrian väyläopinnot, Janette Korpi (TEAMS) Esitys liitteenä. 
i. ei ikärajaa, joten myös perusopetuksen oppilaat voivat osallistua 

b. OAMK:n väyläopinnot, luonnonvara-ala, Jari Orjala (teams) Esitys liitteenä. 
i. maksuttomia toisen asteen opiskelijoille, kuten muidenkin AMK:jen tarjonta. 

c. SeAMK- väyläopinnot, suunnitteilla: elintarvikeala ja median alan väyläopintoja aletaan 
suunnitella (Terhi ja Marjo) 

d. XAMK: väyläopinnot ammattiin opiskeleville 
- Voi hyödyntää, jos Keski-Pohjanmaalla ei alan opintoja 

e. Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
i. avoimen yliopiston väylä 

ii. avoimet yhdessä: opiskele korkeakouluopintoja Keski-Pohjanmaalla 
f. Kokkolan kesäyliopisto, avoin yliopisto 

- Kaija Kähäri-Wiik: maksullisia, mutta voi hyödyntää; paljon mielenkiintoisia 
opintoja 

- ABI-kurssit matematiikasta ja englannista, myös ruotsinkielisenä 
3. Ajankohtaista urheiluakatemiasta, Timo Virolainen 10.30 

- Suomessa 19 akatemiaa 
- Kokkolassa toimii Keplin alla 
- Vetelissä myös toimipiste 
- noin 200 toisen asteen opiskelijaa ja 200 yläkoululaista 
- 9 lajia + yksilölajit; harjoitukset ma, ke ja pe aamuisin, yläkoulussa ti ja to 

aamut 
- tarkoitettu huippu-urheilijoille; lajiliitot ja koulut pisteyttävät hakijat 
- KPEDUssa urheiluamis eritystehtävä vain Kokkolan toimipaikassa ja siihen 

pääsevät kaikkia halukkaat ilman pisteytystä, eivät välttämättä kuulu 
urheiluakatemiaan, mutta kaikki urheiluakatemiassa olevat ovat myös 
urheiluamiksessa 

- 15.2. valtakunnallinen info pisteytyksestä, siitä tulee opoille postia 
- akatemiaan on jatkuva haku 
- 100 € lukukausimaksu kaikille, opiskelija maksaa sen itse; mm. 

lääkärijärjestelmä 
➔ sovittiin että KPEDUssa toimitetaan opoille nimilistan urheiluamislaisista, 

jotta voidaan merkitä harjoitukset lukujärjestyksiin 

https://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2023/01/CentrianEsitys-1301-2023.pdf
https://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2023/01/OMKhigwayOrjala.pdf
https://www.xamk.fi/koulutus/avoin-amk/vaylaopinnot-ammattiin-opiskeleville/
https://www.chydenius.fi/fi/avoin-yliopisto/avoimen-kautta-tutkintoon/avoimen-yliopiston-vayla
https://www.chydenius.fi/fi/avoin-yliopisto/yhteistyo/avoimet-yhdessa
https://www.kpkesayliopisto.fi/avoin-yliopisto/


   

 

   
 

4. Yhteishaku 2023, keskustelua ja kysymyksiä 
 Lukiot 

- KSL, KSG, aikuis- ja ammattilukio 
o ka. 7.00,  
o KSG:llä 95 paikkaa, KSL:llä 280 
o TUVA ei näillä näkymin ala lukiolla 

- Kaustisen musiikkilukio  
o ka. 7.00 
o musiikkilinjalle haastattelu, noin 60 opiskelijaa 
o yleislinjalla noin 20 opiskelijaa 

- Vetelin lukio  
o urheiluakatemiassa mukana 
o lukio maksaa autokoulun teoriatunnit 
o yleislukio ja aikuislukio 

- Perhon lukio  
o toisen asteen kampus: AO ja lukio samoissa tiloissa, yhteistyötä kehitetään 

- Kannuksen lukio  
- Toholammin lukio  
- Pietarsaaren lukio  

o ka. 7.00 
o noin 70 paikkaa 
o liikunta linja 

- Kronoby gymnasium  
 

 Step-koulutus 
- kasvatus- ja ohjausalan pt + kansanopisto oppivelvollisille 
Keski-Pohjanmaan konservatorio 
- musiikin perustutkinto ja ammattilukio KPEDUn tai KSG:n kanssa 
Ammattiopisto Luovi 
- perustutkintoja KPEDUn oppimisympäristöissä: 

o yhteishaussa: kone- ja tuotantotekniikka sekä puualan pt 
o jatkuvassa haussa (Telakka): pintakäsittelyn pt, elintarvikealan pt ja 

liiketoiminnan pt 
o Tuva ja Telma 
o keskustelussa tuli esille, että ravintola- ja cateringalalla olisi tarvetta myös Luovin 

järjestämänä 
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (hakijapalvelut) Eija Mastosalo 
- esitys liitteenä 
- Tuvaan voi vielä kevään aikana hakea 
- jatkuva haku vain niissä tutkinnoissa, joissa paikkoja 
- Jos opiskelija keskeyttää lukion, niin kannattaa hakea yhteishaussa 
- soveltuvuuskokeisiin tulee kutsut 11.4. jälkeen 
- maarakennuksen osaamisala rakennusalan pt:ssä nyt haussa mukana 
 

 
 

5. Muuta yhteistä tiedotettavaa, tapahtumat yms  
 - Tulevaisuuden osaajaksi; tutustumis- ja vierailupäivien järjestämisen tilanne 
  - 18.1. Kiviniityn koulu klo 9.00 
  - 19.1. Isokylän koulu, Jussinpekan koulu klo 9.30 

https://kpedu2aste.azurewebsites.net/wp-content/uploads/2023/01/Yhteishaku-2023.pdf


   

 

   
 

  - 1.2. : Ådalens skola, Tuva, Luovi, Kalajoen kr.opisto, klo 9.00 
-  8-luokkien infot kevään aikana, Kpedun opot käyvät alueen yläkouluissa 
- STEP-koulutus: tutustumispäivä 9.2. klo 10-13, ilmoittautuminen 1.2. mennessä 
- 21.4.23 opot ja rehtorit, yhteistyöverkosto,  
- 24.5.23 Kevätillallinen Kokkolinnassa 

 
 

6. Muut asiat  

- opintopolkuinfo (muistutuksia perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishausta) 
Osallistuminen Teams-linkin kautta. 

o osa jäi seuraamaan infoa yhdessä 

7. Seuraava tapaaminen 21.4. 

 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/ap/t-59584e83/?url=https%3A%2F%2Fteams.microsoft.com%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%253ameeting_MzQxYzZkMGUtMWJlYS00NmY4LWE0MmQtNTdmZjk2NWRiOTUy%2540thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25227c14dfa4-c0fc-4725-9f04-76a443deb095%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252239868b5d-8eed-4699-8f12-0408ca5b0a03%2522%257d&data=05%7C01%7Cterhi.petaja%40kpedu.fi%7C3caad6f9e6bd468d640708daf483cfee%7C1ef853cb292643e9b8283270c9a0e869%7C0%7C0%7C638091144206332644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HfVCzdCIW9fPBu2IwCNMwCg%2BhyghwVqpFOoyb6Fc7nw%3D&reserved=0

