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REHTORIN KATSAUS LUKUVUOTEEN 2017–2018

M

ikäli pian päättyvää lukuvuotta kuvailisi lyhyesti,
sen voisi tiivistää seuraavasti: Syksy valmisteltiin
ammatillisen koulutuksen reformia, ja vietettiin
Suomi 100 -juhlavuotta. Keväällä aloitettiin uuden ammatillisen koulutuksen toimeenpano ja iloittiin hyvin toteutuneesta
SAKUstars2018-tapahtumasta.
Koko lukuvuoden opiskelijoita ohjattiin ja opetettiin ammatillisella urapolulla eteenpäin sujuvassa yhteistyössä työelämän kanssa. Tätä katsaustekstiä kirjoittaessa ja arvioidessa
kulunutta lukuvuotta mieleen piirtyy alinomainen kiire, jatkuva muutoksen tekeminen ja siitä aiheutuva epävarmuudenkin
sietäminen.
Toisaalta myös toivon ja onnistumisten kokemisen tunnetta. Mieluisaa on muistella niitä hetkiä, kun lopulta saatiin
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valtakunnallisia päätöksiä ja ohjeita tai valmistui omia ohjeistuksia ja suunnitelmia. Kaikista haasteistakin huolimatta KeskiPohjanmaan ammattiopistossa on ollut todellinen tekemisen
meininki koko lukuvuoden, mistä kiitos kaikille toimijoille!

Kpedulle uusi organisaatio
Vuodenvaihteessa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän kolmesta tulosalueesta muodostui kahden tulosalueen koulutuksen järjestäjä, kun entinen ammattiopisto ja aikuiskoulutus
yhdistyivät: lopputuloksena muodostui yhdeksän toimialaa
sekä työelämä- ja kehittämispalvelut.
Keski-Pohjanmaan ammattiopisto toteuttaa reformin mukaisesti kaiken ammatillisen koulutuksen tarjoten koulutusta

nuorille ja aikuisille. Konsernipalvelut toisena tulosalueena
vastaa Kpedun taloudesta, hallinnosta, kiinteistöistä, ruokapalveluista ja muista tukipalveluista.
Tämä uuden raja-aidattoman ammattiopiston ensimmäinen
vuosikertomus on laadittu uuden organisaation mukaisesti.
Sisältö perustuu uusiin toimialoihin ja tehtäviin. Syksyn osalta
tekstiä on myös entisen ammattiopiston ja aikuiskoulutuksen
toiminnasta.

Opiskelijamäärät ja valmistuneet
Kpedun opiskelijaraportti -julkaisuun on koottu yhteen ammattiopiston opiskelijoita, opetustoimintaa, opetuksen tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta koskevaa tieto vuoden 2017 osalta.

Raportti löytyy sähköisenä seuraavasta linkistä: http://intranet.
kpedu.fi/mittariportaali/vuosiraportointi/Vuosiraportit/Opiskelijaraportti%202017.pdf.
Suurin osa opiskelijoista eli n. 2.800 opiskelee ammatillista
perustutkintoa. Lisäksi Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa
opiskellaan ammatillisessa lisäkoulutuksessa, oppisopimus-,
vapaan sivistystyön -, työvoimapoliittisessa ja Osuvakoulutus
Oy:n toteuttamissa koulutuksissa.
Rahoituslain muutoksen myötä vuoden 2018 alusta lähtien ammattiopisto laskee opiskelijoiden määrän lisäksi myös
opiskelijoiden tuottamaa opiskelijavuotta. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ammattiopistossa toteutui 697 opiskelijavuotta, joka on melko tarkkaan 25 % järjestämisluvan
opiskelijavuosimäärästä. Tutkintotodistuksia kirjoitettiin tammi-
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Toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala, toimipaikkapäällikkö
Matti Louhula sekä Kpedun luonnonvara-alan vuoden
työssäoppimispaikan MTY Sahipakan Antti ja Markku Sahipakka.

maaliskuussa n. 300, huhti-toukokuussa n. 280 ja 1.6. järjestettävässä valmistujaisjuhlassa n. 370 opiskelijaa.

SAKUstars2018 – kulttuuritapahtuma
”1001 tarinaa”

Yhteishaku ja jatkuva haku

Valtakunnallinen, jokavuotinen ammattiin opiskelevien kulttuurikilpailu SAKUstars, joka kilpailtiin Kokkolassa 17.4.
- 19. 4., keräsi noin 700 osallistujaa 34 ammatillisesta oppilaitoksesta Kilpailijat, huoltajat ja järjestäjät mukaan lukien tapahtumapaikoilla nähtiin päivittäin noin 1.000 henkeä.
Kisaa näytettiin myös TV-lähetyksinä LIMETV.fi-palvelun
välityksellä.
Monelle kilpailijalle menestystä tärkeämpää oli tehdä
tykkäämäänsä kulttuuria sekä aistia SAKUstarsin yhteisöllistä
tunnelmaa, jonka rakentamisessa Kpedu järjestäjänä onnistui hyvin. Kpedun opiskelijat nappasivat kultamitalin shakissa
ja dj-kisassa, pronssia karaokessa ja kolme kunniamainintaa.

Opintopolussa toteutuneessa valtakunnallisessa yhteishaussa ammattiopistosta oli tänä keväänä 726 aloituspaikkaa 25
eri perustutkintoon. Ensisijaisten hakijoiden kokonaismääräksi tuli 725 ja vetovoimaluvuksi 1,00. Vuosi sitten ensisijaisia hakijoita oli 12 enemmän.
Vetovoimakertoimellisesti suosituimmat koulutukset olivat logistiikan, autoalan, media-alan, eläintenhoidon ja talotekniikan perustutkinnot.
Koulutuksiin hakeutuminen uudistui myös vuodenvaihteessa. Uuden lain mukainen jatkuva haku on toteutunut
ammattiopistossa mainiosti. Toukokuun puoliväliin mennessä jatkuvalla haulla on valittu 389 opiskelijaa eri tutkintoihin.
Hakijapalveluiden perustaminen puolitoista vuotta sitten
oli kaukonäköisen viisas ratkaisu. Hakijoiden palvelu tapahtuu systemaattisesti hakijapalveluiden kautta.

Suomi 100: hyvät teot -tempaus ja
itsenäisyysjuhla
Kuluneen lukuvuoden merkittävin, historian näkökulmasta,
on Kpedun Suomi 100 tekoja -tempaus, jonka valtioneuvosto hyväksyi juhlavuoden ohjelmistoon. Kpedu teki opiskelijaryhmittäin hyviä tekoja lähiympäristölle ja toteutti myös
henkilöstön TET-päiviä, joissa rakennettiin työelämäkumppanuutta ja kerrottiin ammatillisen koulutuksen reformista.
Tämän lisäksi myös juhlittiin itsenäisyyspäivän aattona Kampushallissa ja luonnonvara-alan toimipaikoissa.
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HalpaHalli Oy valittiin ammattiopiston vuoden
työelämäkumppaniksi. Kuvassa toimialapäälliköt Tuula Junttila ja
Ulla Kauppila, rehtori Sirkku Purontaus ja toim.joht. Janne Ylinen.

Palkitsemisia ja menestystä
Ammattiopisto valitsi Vapun tienoilla vuoden työelämäyhteistyökumppaniksi Kokkolan HalpaHalli Oy:n. Ammattiopiston luonnonvara-ala ja ProAgria Keski-Pohjanmaa
valitsivat huhtikuussa vuoden luonnonvara-alan työssäoppimispaikaksi perholaisen MTY Sahipakan.
Keski-Pohjanmaan Yrittäjyyspolku -hanke on edistänyt
ammattiopiston pedagogiikkaa. Valtakunnallisessa NY-toiminnassa merkonomiopiskelija Samuli Leväniemen Sam’s
Lamps NY -yritys sai kunniamaininnan design-sarjassa ja
opettaja Mikko Hankaniemi palkittiin vuoden yrittäjyyskasvattajana.
SAKU ry valitsi lokakuussa valtakunnallisesti lehtori
Markku Forsellin Vuoden hyvinvoinnin rakentajaksi. Kpedun
SAKUstars2018-avajaisten yhteydessä SAKU ry palkitsi For-

sellin pitkäaikaisesta SAKU-toiminnastaan kultaisella ansiomerkillä.
Johan Händelin kuului Suomen ammattitaitomaajoukkueeseen lokakuussa Abu Dhabissa järjestetyissä WorldSkillstapahtumassa. Händelinin lajina oli tietojenkäsittely/IT Software Solutions for Business.
Taitaja2018-semifinaaliin osallistui tammikuussa 21 opiskelijaa 12 lajiin. Neljä heistä selviytyi finaaleihin. Matias Kangastie otti hopeaa automaatioasennuslajissa. Pronssia saivat
Jenny Hangasmaa vaatteenvalmistuksessa ja Kalle Penttilä
ilmastointiasennuksessa. Markus Torppa sijoittui seitsemänneksi verkkosivujen tuottaminen -lajissa.

Uusia oppimisympäristöjä ja tilasuunnittelua
Nuorten ja aikuisten kone- ja metallialan yhteinen oppimisympäristö valmistui joulukuussa Talonpojankatu 6:een. Rakennusklusterin oppimisympäristöjen rakentaminen käynnistyi keväällä entisiin nuorten kone- ja metallialan tiloihin
sekä urakoitsija- että opiskelijatyönä. Nuorten datanomi- ja
ICT-asentajien muutto toteutui vuodenvaihteessa Talonpojankatu 6:een. Avoin oppimisympäristö valmistui Närvilänkadulle.
Simulaatiopedagogiikan kehittämistä ja laitehankintoja
valmisteltiin auto- ja logistiikka- sekä kone- ja metallialalle.
Luonnonvara-alalla käynnistyi yrityspedagogiikkaan perustuva toimintamalli.
Centria-ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan
opetuksen siirryttyä Hyvinvointikampukselta Torkinmäen
Kampukselle ammattiopiston hyvinvointialan tilasuunnittelutyö käynnistyi keväällä. Pohdinnassa on siirto Ammattikampukselle.

#uusiamis steppejä
Ammattiopisto on kumppanina useissa eri valtionavustushankkeissa yhdessä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa.
Tavoitteena on ollut kehittää ja käynnistää osaamisperusteista ja työelämälähtöistä ammatillista koulutusta.
Tänä keväänä on keskitytty henkilökohtaistamisprosessin
ja 1.8.2018 voimaan tulevien uusien tutkinnonperusteiden
toteuttamissuunnitelmien laatimiseen. Opettajien vuosityöaikaa koskevat tes-neuvottelut on myös aloitettu.
Kpedun opiskelijayhdistys KeKo ry on ollut aktiivinen
kumppani. Uuden organisaation myötä toimialakohtaiset
työelämäfoorumit ovat aloittaneet toimintansa. Ammattiopisto kuuntelee siis asiakkaiden ääntä!

oma alan osaamista. Mikään koulutus ei kuitenkaan tee ns.
”valmista.”
Elinikäisen oppimisen taidot ovat tulevaisuuden kannalta
tärkeimpiä taitoja. Työelämä ja maailma muuttuvat niin vinhaa vauhtia, että joka päivä on opittava uutta.

Asenne ratkaisee
Asenne on työnantajien näkökulmasta ihan yhtä tärkeää kuin
alan perusosaaminenkin. Jotkut pitävät “asennetta” jopa tärkeimpänä työelämätaitona ja työtä hakiessa parhaana kilpailukeinona.
Huolehtikaa ajantasaisesta osaamisestanne, asenteestanne ja työhyvinvoinnistanne – niiden turvin pääsette jo pitkälle.

Sydämelliset kiitokset ja hyvän kesän
toivotukset!
Henkilöstölle, työelämäkumppaneille, luottamushenkilöille,
verkostoyhteistyökumppaneille ja muille sidosryhmille lämpimät kiitokset. Yhdessä tehty työ opiskelijoiden osaamisen
ja hyvinvoinnin edistämiseksi vie eteenpäin niin yksilöiden
kuin alueen menestymistä. Kiitos myös stipendien lahjoittajille.
Kulunut lukuvuosi monine muutoksine ja haasteine alkaa
olla sinettiä vaille valmis. Seuraavan lukuvuoden suunnittelutyö jatkuu vielä jonkin aikaa. Sen jälkeen koittavat ansaitut
lomapäivät.
Toivotan kaikille lämmintä ja levollista kesää!

Sirkku Purontaus
Rehtori

Parhaat onnittelut tutkinnon ja koulutuksen
suorittaneille!
Lämpimät onnittelut kaikille ammatillisen perus-, ammattitai erikoisammattitutkinnon tai niiden osien suorittaneille,
kuten myös Valma-koulutuksen ja kansanopistolinjojen suorittaneille. Opiskelunne on tuottanut arvosanojen verran
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KESKI-POHJANMAAN AMMATTIOPISTO
JA SEN TOIMINTA LYHYESTI

Ammattiopiston johtotiimi keväällä 2018.

K

eski-Pohjanmaan ammattiopisto vastaa nuorten ja aikuisten ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen
lisäkoulutuksen, kansanopistokoulutuksen ja ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen (Valma) tuottamisesta koulutuksen järjestäjä Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymälle myönnetyn järjestämisluvan mukaisesti.

Ammattiopiston perustehtävä ja
kokonaisopiskelijamäärä
Keski-Pohjanmaan ammattiopiston perustehtävänä on tuottaa yksilöllistä ammatillista osaamista eri ikäisten opiskelijoiden sekä työelämän tarpeiden, tavoitteiden ja edellytysten
mukaisesti.
Ammattiopisto toteuttaa ammatillisia perustutkintoja
(yht. 30) sekä ammatti- ja erikoisammattitutkintoja (yht. 50)
jatkuvassa ja tiiviissä yhteistyössä alueen työelämän kanssa.
Keski-Pohjanmaan ammattiopiston opiskelijamäärä vaihtelee miltei päivittäin. Tammikuun lopussa opiskelijoita oli
noin 2.700, joista noin 65 % opiskelee Kokkolan Ammattikampuksen Närvilän- ja Talonpojankadulla sijaitsevissa oppimisympäristöissä.

Koulutuspalvelut: yhdeksän toimialaa ja
kuusi toimipaikkaa
Rehtori Sirkku Purontauksen johtamat Keski-Pohjanmaan
ammattiopiston koulutuspalvelut on jaettu yhdeksään kuu-
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dessa eri toimipaikassa toimivaan toimialaan. Kokkolan
Ammattikampukselle on keskitetty teollisuus ja logistiikka
-alan, rakennusalojen, ruoka- ja puhtauspalvelualan, liiketoiminnan alan sekä IT- ja media-alan opetus.
Kokkolan Hyvinvointikampuksella tapahtuu hyvinvointialan opetus. Luonnonvara-alan opetusta annetaan
Kannuksen, Kaustisen ja Perhon toimipaikoissa. Vapaan
sivistystyön ohella Keski-Pohjanmaan kansanopistossa toteutetaan myös ammatillista peruskoulusta ja lisäkoulutusta.
Valmentavat ja ohjaavat sekä YTO-opinnot muodostavat
oman toimialansa. Oppisopimustoimisto tuottaa palveluja
ammattiopiston toimialojen opiskelijoille ja laajan järjestämisluvan mukaisesti alueen yrityksille. Ammattiopistossa
on yhdeksän toimialapäällikköä sekä opintoasiainpäällikkö ja
oppisopimuspäällikkö.
Ammattiopiston ydintehtävää eli opetus- ja koulutustoimintaa tukevia toimintoja ovat opinto-ohjaus, opiskeluhuolto, erityisopetus, työpaikalla tapahtuva oppiminen, kansainvälinen liikkuvuus, opetuskäytön tieto- ja viestintätekniikka,
yrittäjyys, pedagoginen kehittäminen, toisen asteen yhteistyö, ammatillinen kilpailutoiminta ja asuntolatoiminta. Jokainen ammattiopiston johtotiimin jäsen vastaa yhdestä edellä
mainituista yhteisistä tuki- tai kehittämisalueista.

Työelämä- ja kehittämispalvelut
Kehitysjohtaja Jarmo Matintalo johtaa ammattiopiston
työelämä- ja kehittämispalveluja, jotka koostuvat työelä-

mäpalveluista, oppisopimuspalveluista sekä projekti- ja KVtoiminnasta.
Ammattiopiston työvoimakoulutuksen, koulutushankkeet ja korttikoulutukset toteuttaa Osuvakoulutus Oy.

Henkilöstömäärä ja asiakastyöt
Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa työskenteli 1.4.2018
yhteensä 331 henkilöä, joista opetustehtävissä oli 76 %.
Ammattiopiston kuluvan vuoden toimintatulojen arvioidaan
olevan noin 24,7 miljoonaa euroa.
Ammattiopisto tunnetaan myös monipuolisista asiakastöistä.

AMMATTIOPISTON JOHTOTIIMI
SIRKKU PURONTAUS, rehtori, KM, MBA (puh.joht.)
TOM BJON, toimialapäällikkö/rakennusalat, DI
ANU HAAPASALO, oppisopimuspäällikkö, MBA, AmO
TUULA JUNTTILA, toimialapäällikkö/ruoka- ja puhtauspalveluala
ULLA KAUPPILA, toimialapäällikkö/liiketoiminnan ala, KTM
MERJA KIVELÄ, opintoasiainpäällikkö, KTM, AmO, opinto-ohjaaja
HANNA-MARI LAITALA, toimialapäällikkö/luonnonvara-ala, FM
SALLA LILLHONGA, toimialapäällikkö/Keski-Pohjanmaan kansanopisto, KK
JARMO MATINTALO, kehitysjohtaja, MMM, iMBA
PETRI SAARI, toimialapäällikkö/yhteiset opinnot, FM
LEENA SUNDELL, toimialapäällikkö/hyvinvointiala, TtM
SANNA TUUKKANEN, vs. toimialapäällikkö/teollisuus ja logistiikka -ala, FM
TONI UUNILA, toimialapäällikkö/teollisuus ja logistiikka -ala, insinööri (ylempi AMK)
MIKA VÄISÄLÄ, toimialapäällikkö/IT- ja media-ala, tradenomi
SANNA SILVENNOINEN, toimistosihteeri, yo-merkonomi (siht.)

ELÄKKEELLE JÄÄNEET TAI JÄÄVÄT TYÖNTEKIJÄT:
Lehtori EEVI FISKAALI, maatalousala, 1.9.2017 alkaen
Lehtori, erityisopettaja MARKKU FORSELL, talotekniikka, 1.8.2018
Kouluttaja HELENA MYLLYMÄKI, liiketoiminta, 1.8.2018
Päätoiminen tuntiopettaja JUHA MYLLYMÄKI, liikunta- ja terveystieto
(YTO), 1.8.2018
Ohjaava ammattihenkilö HARRI TAPIO, kone- ja metalliala, 1.8.2018
Kouluttaja TARJA INGMAN, hyvinvointiala, 1.9.2018
Lehtori CARIN SUNDQVIST, hyvinvointiala, 1.9.2018
Toimistovirkailija LIISA PIRKOLA, Ammattikampus, 1.9.2018
Toimistotyöntekijä ARMI PYYKKÖNEN, Ammattikampus, 1.9.2018
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TEOLLISUUS JA LOGISTIIKKA

Kouluttaja Juho Ojala, lehtori Jarkko Kröger ja
hankekoordinaattori, kouluttaja Arto Alapiha
harjoittelemassa simulaatiohitsausta.

T

eollisuus ja logistiikka -toimialaan kuuluvat kone- ja
tuotantotekniikan ala, logistiikka-ala, autoala, laboratorioala, prosessiteollisuuden ala sisältäen myös kaivosteollisuuden sekä muovi- ja kumialan sekä turvallisuusalan.
Lukuvuoden aikana on toteutettu suuri toimitilallinen uudistus, kun nuorten ja aikuisten kone- ja metallialan oppimisympäristöt yhdistettiin saman katon alle Ammattikampuksen
Talonpojankatu 6:ssa sijaitsevaan kiinteistöön.
Muuton yhteydessä otetiin käyttöön Lean-järjestelmän oppeja ja edistettiin työturvallisuutta sekä toiminnan sujuvuutta
5S-järjestelmän mukaisesti. Nykyisen kone- ja tuotantotekniikan toimintaympäristön kehittäminen ja parantaminen jatkuvat
edelleen.
Hankkeiden mahdollistamana on investoitu ja otettu käyttöön simulaattoreita niin hitsaukseen kuin logistiikkaankin.
Simulaattoreiden tarkoituksena on luoda pohjaa todelliselle
tekemiselle. Simulaattorit ovatkin luoneet uudenlaisen tavan
oppia ja opettaa ammattiaineita. Kehitystyö simulaatiopedagogiikan saralla jatkuu.
Prosessialalla on tehty BioPro-kehittämishankkeen ansiosta merkittäviä investointeja laboratorio-oppimisympäristöön,
mikä on mahdollistanut mm. fermentaattorin ja nauhasuotimen ostamisen. Hankkeen aikana on myös lisätty osaamista
biotalouden prosesseista ja laitteista sekä otettu käyttöön digitaalisia sovelluksia laboratoriotyöskentelyyn.
Lukuvuoden aikana ala on tehnyt merkittävää yhteistyötä
myös kaivosalan toimijoiden kanssa ja toteuttanut kaivosalan
koulutuksia eri puolilla Suomea.
Turva-alan opiskelijat ja opettajat ovat toimineet järjestyksenvalvojina Kampushallissa ja muuallakin järjestetyissä
tapahtumissa. Huhtikuussa toteutettu valtakunnallinen SA-
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KUstars-kulttuurikilpailu, joiden suunnitteluun ja käytännön
toteutukseen turva-ala osallistui, oli yksi suurimmista tapahtumakokonaisuuksista.
Teollisuuden ja logistiikan opintoalojen vetovoimaisuus yhteishaussa oli hyvä luokkaa. Logistiikan ja autoalan perustutkinnot olivat Kpedun suosituimpia koulutuksia. Opintoalojen
tutkinnot ovat kiinnostaneet hyvin myös jatkuvassa haussa.
Toimiala on informoinut alan työelämää uuden ammatillisen
koulutuksen lainsäädännöstä ja Kpedun organisaatiouudistuksesta. Helmikuussa järjestetyssä ns. sparraustilaisuudessa käytiin läpi Kpedun uutta organisaatiota ja tapahtuneita muutoksia.
Teollisuus ja logistiikka -toimialan työelämäfoorumi kokoontui
ensimmäisen kerran maaliskuussa.
Tyhy-päivää toimiala vietti huhtikuun lopussa Kalajoella
TELO-olympialaisten merkeissä.

Sanna Tuukkanen
toimialapäällikkö

KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKKA
KONE- JA TUOTANTOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
TUOTANTOTEKNIIKAN OSAAMISALA
KONEISTAJA
LEVYSEPPÄHITSAAJA

K

one- ja metallialalle tämä lukuvuosi merkitsi suuria
muutoksia. Kone- ja tuotantotekniikan alalla on ollut
lukuvuoden aikana kahdeksan opiskeluryhmää, joiden tavoitteena on kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto. Tutkinnon nimi muuttui uudeksi viime kesänä.
Vuoden 2017 aikana entiset Ko-Me:n aikuiskoulutuksen
tilat Talonpojankatu 6:ssa remontoitiin sekä nuorille että aikuisille uusiksi yhteisiksi oppimisympäristöiksi, jotka otettiin
käyttöön vuoden 2018 alussa. Niissä on panostettu hyvien
oppimisympäristöjen lisäksi myös mm. opiskelijoiden viihtyvyyteen. Konekantaakin on saatu uudistettua hankkimalla
uusi saha ja särmäyspuristin sekä kuusi hitsaussimulaattoria.
Vuodenvaihteesta lähtien opintoala on ottanut ammatillisen koulutuksen reformia haltuun eri tavoin. Henkilökohtaiset opintopolut, joiden rakentamisessa työpaikalla tapahtuva oppiminen on merkittävässä roolissa, ovat lisääntyneet
entisestään.
Uusia tutkinnon osia on tullut perustutkintoon, joten siten valinnaisuuskin on lisääntynyt. Opiskelijat pystyvät yhä
useammin tekemään näyttöjä myös yrityksissä. Oppisopimusten määrä on kasvanut. Entistä useamman opiskelijan
opinnot edistyvät myös kesäaikana.
Perustutkintokoulutuksen ohella opintoalan henkilöstö
on toteuttanut myös teräsrakennehitsaajan koulutusta. Hitsaajan täydennyskoulutukseen on otettu uusia opiskelijoita
joka viikko.
Henkilöstö on myös järjestänyt hitsauksen laatuun ja koneistukseen liittyviä koulutuksia yrityksissä sekä ollut mukana useissa metallialaa kehittävissä hankkeissa.
Opintoalan työpajoissa on perinteisesti tehty runsaasti
asiakkaiden tilaamia tuotteita aina polttopuiden halkaisukoneista ja traktorin takalanasta tarkkuuskoneistettuihin
koneenosiin saakka.
Opintoala on osallistunut aktiivisesti myös erilaisiin koulutustapahtumiin. Esimerkkinä TeknologiaTiistai, joka jär-

jestettiin yhteistyössä Kewatecin kanssa ko. firman tiloissa
marraskuun lopussa.
Kone- ja tuotantotekniikan opintoalalla vallitsee kaiken
kaikkiaan suotuisa pöhinä – mukaan lukien suuri määrä
opiskelijoita uusissa yhteisissä oppimisympäristöissä. Kun
vielä töitäkin on opiskelijoille tarjolla runsaasti, niin hyvältä
näyttää ennakoiden jo tulevaa lukuvuotta.

HENKILÖSTÖ:
ARTO ALAPIHA, kouluttaja, ins. (ylempi AMK, IWE)
THOMAS ISOAHO, päätoiminen tuntiopettaja, ins. (AMK, EWS)
JUHA JOKI, varastomies
JARKKO KRÖGER, lehtori, ins. (ylempi AMK, IWE)
HEIKKI LUOMA, kouluttaja, teknikko
JARMO LUOMANMÄKI, ohjaava ammattihenkilö (EWS), osa-aikaeläkkeellä
1.3.2018 alkaen
KARI MANNINEN, lehtori, ins. (ylempi AMK, EWS)
JUHO OJALA, kouluttaja, perustutkintovastaava, ins. (AMK, IWE)
KUISMA PEURA, lehtori, DI, osa-aikaeläkkeellä
STEFAN RÖNNKVIST, lehtori, ins. (ylempi AMK, EWS)
PASI SKANTSI, lehtori, ins. (AMK)
HARRI TAPIO, ohjaava ammattihenkilö, tekn., osa-aikaeläkkeellä 1.4. 2016 alkaen
VESA TARKKA, kouluttaja, ins. (AMK, IWSD)
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LOGISTIIKAN ALA
LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO
KULJETUSPALVELUJEN OSAAMISALA
AUTONKULJETTAJA
YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Kimmo Salomaa harjoittelee
trukkisimulaattorilla.

L

ukuvuosi alkoi muuttuneessa tilanteessa, kun aikoinaan kuljettajakoulutuksen käynnistänyt Pekka Luoma
eläköityi elokuun alussa.
Uutena opettajana aloitti Jussi Männistö. Samalla opiskelijamäärä lisääntyi, kun logistiikan perustutkinnon opiskelun
aloitti toinenkin ryhmä.

Tänä keväänä valmistuu 17
Alan opintoja suoritti tämän lukuvuoden aikana 69 logistiikan
perustutkinto-opiskelijaa ja 12 yhdistelmäajoneuvokuljettajan
ammattitutkinto-opiskelijaa.
Tänä keväänä valmistuu 17 opiskelijaa, jotka ovat suorittaneet logistiikan ammatillisen perustutkinnon valmistuen joko
yhdistelmänajoneuvonkuljettajaksi tai autonkuljettajaksi.

Simulaatioympäristö käyttöön
Oppimisympäristö kehittyi hankkeiden ansiosta, sillä alalle
hankittiin kolme ajosimulaattoria, joilla opiskelijat voivat harjoitella eri työkoneiden käyttöä, kuorma-autolla ja yhdistelmäajoneuvolla ajamista sekä niiden käsittelyä eri tilanteissa.
Simulaattoreita varten tehtiin sellaiset opetusjärjestelyiden muutostyöt, jotka mahdollistivat niiden sijoittamisen
yhteen luokkahuoneeseen. Vaikka toiminta onkin vasta
käyttöönottovaiheessa, ensivaikutelma ja opiskelijoilta saatu palaute ovat olleet myönteisiä. Työtä riittää toki edelleen
sekä simulaatiopedagogiikan kehittämisessä että toimintamallin luomisessa.
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Kuljetustehtäviä sekä oman kaluston
huoltoa ja korjausta
Logistiikan opiskelijat ovat suorittaneet kuljetustehtäviä
kuluneena lukuvuonna yksityishenkilöille ja yrityksille. Merkittävässä asemassa ovat olleet Kpedun sisäiset kuljetukset.
Sujuvaa yhteistyötä on tehty mm. kone- ja metalli-, rakennus- ja pintakäsittelyalan kuten myös Kpedun kiinteistö- ja
ruokapalvelujen kanssa.
Opiskelijat tekevät perinteisesti myös oman kuljetuskaluston huoltoon ja korjaukseen liittyvät työt. Katsastustarkastukset, jarrujen dynamometrimittaukset, määräaikais- ja
kausihuollot on suoritettu siten, että niitä ovat tehneet logistiikan perustutkinto-opiskelijat, yhdistelmäajoneuvokuljettajan ammattitutkinto-opiskelijat ajoneuvotekniikkaan
ja auto-alan opiskelijat kuorma-autotekniikkaan liittyvissä
opinnoissa.

Logistiikan opiskelijat – mukaan lukien
myös Eemeli Valli – monessa mukana
Suomi 100 v. itsenäisyyden juhlavuoteen liittyvissä hyvissä
teoissa logistiikan opiskelijat kantoivat oman kortensa kekoon kuljettamalla mm. Kokkolan kaupungille lahjoitetun
varastorakennuksen Torkinmäen lähiliikuntapaikkaan.
Kpedun opiskelijayhdistys KeKo ry:n puheenjohtajana
toiminut logistiikan opiskelija Eemeli Valli on ollut monessa mukana. Ammattiopiston logistiikkakoulutus sai myös

Lukas Kinnunen, Pena Lukkarila ja
Eetu Nisula.
Lukas Kinnunen ja Eemeli Valli.

runsaasti myönteistä medianäkyvyyttä Vallin suorittaessa
median pyytämissä kuvaamistarkoituksissa alan opiskeluun
liittyviä työtehtäviä ja harjoituksia logistiikan ajoneuvoilla ja
työkoneilla.
Kokkolassa huhtikuussa järjestetyissä valtakunnallisissa
SAKUstars-kulttuurikilpailuissa logistiikan opiskelijat vastasivat henkilö- ja tavarakuljetuksista – myös ennen ja jälkeen
kisapäivien.

Luontevaa työelämäyhteistyötä
Luonteva tapa tehdä yhteistyötä alan opettajien ja työelämän
edustajien kanssa ovat ammattiosaamisen näytöt työssäoppimisjaksojen yhteydessä. Tänäkin lukuvuonna Kuljetusliike H. Widjeskogin kanssa jatkunut alihankintayhteistyö on
mahdollistanut logistiikan opiskelijoille alan todellisia työtehtäviä ja aitojen asiakkaiden kohtaamisen. Raskaan kaluston
pesulinjasto on palvellut koulutyöpäivien aikana myös alueen
kuljetusliikkeitä.

Yhdistelmäajoneuvokuljettajan
ammattitutkintokoulutus
Yhdistelmäajoneuvokuljettajan ammattitutkintokoulutuksen
hallinnointi palasi vuodenvaihteessa voimaan tulleen reformin myötä takaisin logistiikka-alan vastuulle. Logistiikka on
aina vastannut auto-osaston aikoinaan käynnistämän ko.
koulutuksen toteutuksesta.
Logistiikka on tehnyt yhteistyötä rakennusalan kanssa
toteuttamalla maanrakennuskoneenkuljettajaopiskelijoiden

ajokortti- ja kuljetustason perustason ammattipätevyyteen
sekä huoltamiseen liittyvät koulutukset.

Henkilöstön kouluttautuminen jatkuvaa
Opettajat kouluttautuivat tänäkin lukuvuonna ylläpitääkseen
osaamistaan ja ammattitaitoaan. Matti Varpaluoma, Janne
Perälahti, Rami Puutio ja Jussi Männistö osallistuivat eläinkuljettajakoulutukseen yhdessä logistiikan opiskelijoiden
kanssa.
Varpaluoma osallistui Autoalan koulutuskeskuksen järjestämille Raskaan kaluston määräykset -koulutuspäiville sekä
KEHTO – Kehitämme toimintaa - ja Tutkesta toimintaan
II -koulutuksiin. Männistö suoritti EA 1 koulutuksen ja oli
mukana reformin tulemiseen valmistavassa POKA-koulutuksessa. Perälahti osallistui ammattipätevyyskouluttajien
koulutukseen.
Logistiikan opiskelija Eetu Nisula kisasi Joensuussa järjestetyssä kovatasoisessa Taitaja2018-semifinaalissa suoriutuen
kuljetuslogistiikka-lajin kilpailutehtävistä hyvin, vaikka ei aivan finaaliin saakka yltänytkään.

HENKILÖSTÖ:
MIKA HARJU, varastonhoitaja, ajoneuvoasentaja
PASI HERRONEN, päätoiminen tuntiopettaja, ins. (AMK)
KARI LUKKARILA, ohjaava ammattihenkilö, autonhuoltaja
JUSSI MÄNNISTÖ, lehtori, ins. (AMK)
JANNE PERÄLAHTI, päätoiminen tuntiopettaja, liikenneopettaja
RAMI PUUTIO, päätoiminen tuntiopettaja, liikenneopettaja
MATTI TIIKKAINEN, päätoiminen tuntiopettaja, ins.
MATTI VARPALUOMA, lehtori, perustutkintovastaava, ins. (ylempi AMK)
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AUTOALA
AUTOALAN PERUSTUTKINTO
AUTOTEKNIIKAN OSAAMISALA
AJONEUVOASENTAJA

Mika Sova huoltamassa
hybridiautoa.

T

ämän lukuvuoden aikana autoalan perustutkinnossa ajoneuvoasentajaksi opiskeli 51 opiskelijaa, joista
ajoneuvoasentajan ammattiin valmistuu tänä keväänä 15 opiskelijaa.
Opiskelupäivät koostuvat teoriaopinnoista ja työsalissa
tapahtuvista käytännön asiakastyötehtävistä erilaisille ajoneuvoille. Asiakkaille tehtäviä töitä ruvetaan tekemään hetimmiten opiskelujen alkuvaiheessa.
Pesu-vahauksista edetään vaiheittain pikkuhiljaa osaamisen karttuessa vaativimpiin korjaus- ja huoltotöihin kuten
esim. jakohihnan vaihtoon, moottorin/voimansiirron kunnostuksiin ja sähkö-diagnostiikkaan liittyvien vikojen hakuun.
Opiskelijat suorittavat kolmantena vuonna ajoneuvon
ilmastointilaiteasentajan pätevyyden ja sähkötyö SFS 6002 kokeen, jota tarvitaan hybridi- ja sähköautojen korjauksien
lisääntyessä.
Kaksi kolmannen vuoden opiskelijaa suoritti tänä keväänä
osan työssäoppimisesta Saksassa paikallisissa korjaamoissa.
Autoalan opettajat ovat osallistuneet erilaisiin koulutuksiin. Ajoneuvotekniikan viimeisintä tietoa on saatu myös
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autoalan perustutkintovastaan suorittaessa eat- ja ylempi
AMK -opintoja.
Auto-osastolla järjestettiin syksyllä koulutusta autoalalle
tarkoitettuun Prodiags-verkko-oppimisympäristöohjelmaan
yhdessä Jedun opettajien kanssa. Diagno Finlandin järjestämiin korjaamoiltoihin on osallistuttu yhdessä korjaamoyritysten kanssa.
Teollisuus ja logistiikka -toimialan maaliskuussa kokoontuneessa työelämäfoorumissa oli mukana myös autoalan
edustaja.

HENKILÖSTÖ:
MIKA HARJU, varastonhoitaja, ajoneuvoasentaja
PASI HERRONEN, päätoiminen tuntiopettaja, perustutkintovastaava, ins. (AMK)
JAAKKO HUHTALA, lehtori, ins., osa-aikaeläkkeelle 1.1 2017 alkaen
KARI LUKKARILA, ohjaava ammattihenkilö, autonhuoltaja
MATTI TIIKKAINEN, päätoiminen tuntiopettaja, ins.
MATTI VARPALUOMA, lehtori, ins. (ylempi AMK)

LABORATORIOALA
LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO
LABORATORIOALAN OSAAMISALA
LABORANTTI

Habilj Ferhatovic ja Maiju Vihelä.

T

änä lukuvuonna laboratorioalalla on opiskellut 32
opiskelijaa. Laboratorioalan perusteita opiskellaan
pääsääntöisesti laboratoriossa harjoitustöitä tekemällä. Jo ensimmäisten kuukausien aikana kemikaalien tuntemus, erilaiset analyysimenetelmät, välineiden ja laitteiden
käyttö ovat opiskeltavia sisältöjä.
Uusia harjoitustöitä kehitellään ja otetaan käyttöön: tänä
lukuvuonna esimerkiksi raudan erottaminen vedestä ja näytteiden analysointi sekä DNA-sormenjäljet. Viime mainitun
osalta tarkoituksena on selvittää näytteenantajan henkilöllisyys.
Yksilölliset opinpolut ovat mahdollistaneet opiskelijoiden
valmistumisen pitkin lukuvuotta. Opiskelijat ovat olleet työpaikoilla oppimassa koulutussopimuksella ja kevätlukukaudella myös oppisopimuksella.
Uusia työssäoppimispaikkoja on saatu useita: Fortum
Waste Solutions Oy Riihimäki, Tervakoski Oy:n paperitehdas Janakkala, Vaskiluodon Voima Vaasa ja Centria-ammattikorkeakoulun Kokkolan laboratorio.
Lähialueen työpaikkojen edustajia on ollut laboratorioalan vieraina keskustelemassa ammatillisen koulutuksen
reformin tuomista mahdollisuuksista. Laboratorioalan opet-

tajakaksikko on vastaavasti käynyt myös alan työpaikoissa
kertomassa ammatillisen koulutuksen reformista sekä seuraamassa ja arvioimassa opiskelijoiden näyttöjen suorittamista.
Ammattiopiston teollisuus- ja logistiikka -toimialan työelämäfoorumissa laboratorioalan edustajina ovat johtava laboratorioteknikko Minna Allonen, Boliden Kokkola Oy:stä
ja laboratoriojohtaja Loic Malherbe Freeport Cobalt Oy
Kokkolasta. Työelämäfoorumin ensimmäisessä kokoontumisessa opiskelijoita edusti Mirva Hukari. Lehtori Hannele
Puumala oli mukana alan perustutkintovastaavana.
Opiskelijat ovat opettajiensa johdolla tutustuneet mm.
Boliden Kokkola Oy:n ja Luonnonvarakeskus (Luke) Kokkolan laboratorioon.

HENKILÖSTÖ:
MIA PIRTTIMAA, päätoiminen tuntiopettaja, laboratorioanalyytikko
HANNELE PUUMALA, lehtori, perustutkintovastaava, ins. (AMK)
prosessitekniikka
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PROSESSITEOLLISUUS
PROSESSITEOLLISUUDEN PERUSTUTKINTO
KEMIANTEKNIIKAN OSAAMISALA
PROSESSINHOITAJA

Jenna Alainen ja Matias Tikka.

K

ulunut lukuvuosi on sujunut prosessialalla hyvässä yhteistyössä nuorten ja aikuisten opiskelijoiden sekä
opettajien kesken. Opettajat ovat tarvittaessa pitäneet
joustavasti opetusta kaikille prosessin opetusryhmille.

Perinteinen ja monimuotokoulutus
Opiskelu on toteutunut entiseen malliin oppitunneilla, selvittelytehtävien parissa, laboratorioissa ja työssäoppimispaikoissa. Perinteisen koulutuksen ohella myös monimuotokoulutus
on prosessialalla vakiintumassa alanvaihtajien ja työssäkäyvien
mahdollisuudeksi perustutkinnon suorittamiseen. Joulukuussa
aloitti uusi monimuotokoulutusryhmä edellisen ryhmän saatua
opintonsa päätökseen.

Lukuisia koulutus-, yhteistyö- ja muita
tilaisuuksia ja tapahtumia
Opettajat ovat osallistuneet erilaisiin koulutus- ja yhteistyötapaamisiin, kuten prosessialan opettajien kesäkoulutuspäiviin
Valkeakoskella, Fennoscandian Exploration and Mining -kongressiin Levillä ja Vuorimiespäiviin Helsingissä.
Lisäksi opiskelijat ja opettajat osallistuivat syyslukukauden
aikana Kokkola Material Week -tapahtumapäiville ja BioProhankkeen järjestämiin koulutustilaisuuksiin. Kevätlukukaudella
opiskelijoille järjestettiin UPM BioFuels -esittely ja Neste Oilin
info kesätyömahdollisuuksista.
Lokakuussa järjestettiin yhteistyöiltapäivä laboratorio- ja
prosessialan toimijoiden kanssa. Tapaamisessa keskusteltiin
koulutusreformista, Kpedun uudistuvasta organisaatiosta, työssäoppimisesta ja muista ajankohtaisista asioista.

HENKILÖSTÖ:
ROBERT GYLLENBERG, kouluttaja, DI
JOUKO KESKI-OJA, kouluttaja, perustutkintovastaava, ins. prosessitekniikka
EEVA-MAIJA KIISKILÄ, lehtori, ins. (AMK) prosessitekniikka
MARIA LUOMALA, kouluttaja, ins. (AMK) kemiantekniikka
TEEMU MÄKINEN, kouluttaja, DI
PEKKA PIETILÄ, kouluttaja, ins. prosessitekniikka
ILKKA TIMOSAARI, lehtori, ins. prosessitekniikka
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Niko Kivinen

Uusia laitteita käyttöön
Prosessilaboratorioon on hankittu BioPro-hankkeen ansiosta
fermentaattori, putkilämmönvaihdin ja höyrynlauhdutin sekä
merkittävimpänä laitteena pilot plant -mittakaavainen nauhasuodin.
Nauhasuodin on kuluneen kevään aikana asennusvaiheessa.
Tavoitteena on laitteen käyttöönotto tulevana syksynä. Vanha
panostoiminen välipohjatislauskolonni on muutettu jatkuvatoimiseksi ja sen koeajot alkavat kesällä.

Turvallisuus ja KEKE edellä, kohti sähköistä
opiskelua
Kemian ja prosessitekniikan laboratoriotöiden työohjeita on
päivitetty ja siirretty Moodle-oppimisalustalle. Erityistä huomiota päivityksissä kiinnitettiin laboratoriotyöskentelyn turvallisuuteen ja harjoituksissa syntyvien jätteiden asianmukaiseen
hävittämiseen.
Osa opiskelijaryhmistä siirtyi syyslukukauden aikana paperittomiin työohjeisiin ja -selosteisiin laboratorioon hankittujen
iPadien myötä.

Tutustumiskäyntejä ja hanketoimintaa
Opiskelijaryhmille on järjestetty tutustumiskäyntejä mm. Tornion jaloteräs-, Kratol Oy:n Oulun, SSAB:n Raahen ja Teerijärven Rani Plastin tehtaalle sekä useimpiin Kokkolan KIP-alueen
tehtaisiin.
Prosessiala osallistui myös Työelämäosaaja-hankkeeseen,
jossa kiinnitettiin tavoitteiden mukaisesti huomiota työpaikalla
tapahtuvaan oppimiseen sekä työpaikkaohjaajien kouluttamisen kehittämiseen.

Ammattitutkintokoulutus
Kemianteollisuuden ammattitutkintokoulutuksia ja niihin liittyviä näyttöjä järjestettiin Kittilän Suurikuusikon ja Vammalan
rikastamoilla sekä Kokkolan suurteollisuusalueella. Ammattitutkinnon suorittajia valmistui tänä lukuvuonna yhteensä 27.

TURVALLISUUSALA
TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO
TURVALLISUUSALAN JA TURVALLISUUSTEKNIIKAN OSAAMISALA
TURVALLISUUSVALVOJA

Janette Koskela ja
Aleksi Kallio.

Mohammas Hoseini ja Mitra Gholami.

T

urvallisuusalan opiskelijoiden ja opettajien lukuvuosi
Kampushallin oppimisympäristössä jatkui toiminnallisesti perinteiseen tapaan osallistumalla yhteistyökumppaneiden kanssa kolmen konsertti- ja yhden Stand Up
-tapahtuman toteutukseen.
Ko. tapahtumat olivat hyvää harjoitusta turvallisuussuunnittelun ja johtamisen ammattiaineissa. Lisäksi tapahtumat
työllistivät opiskelijoita järjestyksenvalvojina, liikenteenohjaajina ja oheispalveluiden työntekijöinä (myyntityö, narikka,
siistiminen sekä tapahtuman rakentaminen ja purkaminen).

SAKUstars2018 ja alan yhteistapaaminen
Kpedun järjestämä valtakunnallinen SAKUstars2018 -kulttuuritapahtuma yhdessä Kpedun opiskelijayhdistys KeKo ry:n
kanssa oli kevätlukukauden suurin työ.
Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat hoitivat eri
puolilla Ammattikampusta sijaitsevien kisatilojen ja tapahtumapaikkojen opastuksen ja valvonnan. Kolmannen vuoden
opiskelijat vastasivat viranomaisten edellyttämästä järjestyksenvalvonnasta yhdessä paikallisen turvallisuusalan yhteistyökumppanin kanssa.
Kolmen ammattiopiston turva-alan opiskelijoiden ja opettajien yhteistapaaminen järjestettiin jo kolmannen kerran, tällä kertaa Vaasassa.

Koulutuksista valmistui syyslukukaudella 11 vartijan, 18
vartijan ammattitutkinnon sekä tämän kevään aikana 21 turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon suorittanutta opiskelijaa.

Pasi Neuvonen Kpedun vuoden
aikuisopiskelija
Lähijaksojen lisäksi erikoisammattitutkinnon opiskelijat osallistuivat Kpedun Adobe Connectin kautta webinaareihin eli
verkkoluentoihin ja suorittivat etätehtäviä netin kautta. Uuden konseptin ansiosta opiskelijoita saatiinkin rekrytoitua ennätysmäärä eri puolilta Suomea.
Ryhmässä opiskellut, Lappeenrannan vastaanottokeskuksen turvallisuusjohtajana työskentelevä Pasi Neuvonen valittiin syksyllä 2017 Kpedun vuoden aikuisopiskelijaksi.

Turva-alan ammatillinen lisäkoulutus
Turvallisuusalalla järjestettiin Kpedun toteuttamana aikuiskoulutuksena viimeisen kerran nykymuotoisina vartijan koulutus,
vartijan ammattitutkintoon ja turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkintoon valmistava koulutus.

Kouluttajat Kari Kaasinen, Hannu Hoffrén, Kpedun
vuoden aikuisopiskelija Pasi Neuvonen ja kehitysjohtaja
Jarmo Matintalo.

HENKILÖSTÖ:
JARMO HUMALAJOKI päätoiminen tuntiopettaja, ammatillinen opettaja
KARI KAASINEN, kouluttaja, turvallisuusalan koordinaattori 31.12.2017 saakka, FM
RISTO KARHU päätoiminen tuntiopettaja, perustutkintovastaava, ammatillinen opettaja
MARKKU PATRIKAINEN, tuntiopettaja 15.8.2017 - 31.12.2017, ammatillinen opettaja
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RAKENNUSALAT

Miko Haapalehto, Arttu Simunaniemi, Pontus Brännbacka ja Tuomas Myllymäki
luovuttamassa Torkinmäen lähiliikuntapaikalle varastorakennusta.

T

oimialaan kuuluvat seuraavat opintoalat: rakennusala,
kiinteistönhoito, puuala, pintakäsittelyala, talotekniikka
sekä sähkö- ja automaatioala.
Lukuvuoden aikana aikuiskoulutus ja nuorten koulutukset
yhdistyivät reformin myötä. Toimialan opettajat osallistuivat
reformipajoihin ja Lean-perehdytyskoulutuksiin. Humap Oy:n
toim.joht., konsultti Olli-Pekka Juoperi ”sparrasi” tammikuussa
toimialan henkilöstöä uudistuneeseen organisaatioon.
Rakennus-, talotekniikka- ja pintakäsittelyalan uusien tilojen
rakentaminen etenee aikataulussa. Uudet tilat valmistuvat tulevana syksynä.
Sähkö- ja automaatioalan uusien tilojen suunnittelutyö käynnistyi viime syksynä. Uudet tilat valmistunevat syksyllä 2019.
Rakennusalan opiskelijoiden tekemä varastomökki luovutettiin marraskuun lopussa Kokkolan kaupungin Torkinmäen
liikunta-alueelle Suomi100 v. -juhlavuoteen liittyvänä lahjoituksena.
Rakennusalojen työelämäfoorumi kokoontui ensimmäisen
kerran maaliskuussa. Paikalla oli työelämän edustajia sekä toimialan tutkintovastaavat ja eri opintoalojen opiskelijoita.

18

Toimialan opiskelijat osallistuivat aktiivisesti eri lajien
Taitaja2018-semifinaaleihin tammi-helmikuussa. Finaaleihin
päässeet opiskelijat menestyivät loistavasti: Matias Kangastie
sai hopeaa automaatioasennuksessa ja Kalle Penttilä pronssia
ilmastointiasennuksessa.
Toimialan tyhy-päivä järjestettiin Kalajoella huhtikuun lopussa. Päivä oli mukavasti suunniteltu sisältäen mm. liikuntaa. Ohjelmaan sisältyi myös vierailu Kalajoen meriluontokeskukseen.

Tom Bjon
toimialapäällikkö

PUUALA
PUUALAN PERUSTUTKINTO
TEOLLISUUSPUUSEPÄN OSAAMISALA
PUUSEPPÄ

Eeva Sillanpää ja Emma Tuunala

P

uualan uusien opiskelijoiden tutkinnon eteneminen
alkoi pakollisten ammatillisten tutkinnon osien opiskelulla. Uusina, ehkä tavanomaista vaativampina oppimistehtävinä oli lasikkokaappi, lehtiteline, maustekaappi,
askeljakkara, yöpöytä ja hyllykkö. Lisäksi opiskelijat tekivät
myös henkilökohtaisia harjoitustöitä.
Asiakaslähtöinen valmistustoiminta oli tutkinnon osa,
jonka työt ovat pääosin asiakkaiden tilaamia. Näyttöinä olivat mm. yöpöytä, sohvapöydän kunnostus ja penkki säilytyslaatikolla.
Puualan opetuksessa ja muussakin toiminnassa yksilöllisten opintopolkujen toteutuminen näkyi pitkin lukuvuotta
tapahtuneina valmistumisina. Ensimmäisenä puusepän ammattiin valmistui ensimmäisen jakson lopussa lokakuussa
Taitaja2017-huonekalupuuseppälajin finaalissa seitsemänneksi sijoittunut Helinä Hiltula.
Puualan opiskelijat vierailivat lokakuussa Sargo Boats
Oy:llä, jossa he pääsivät tutustumaan luksusveneiden valmistuksen eri työvaiheisiin ja työnkuviin. Puualan opinnot
mahdollistavat veneteollisuuden opintokokonaisuuksien
sisällyttämisen puualan opintoihin työssäoppimisjaksojen
turvin.
Puualan ammatillinen valinnaistarjotin mahdollistaa erikoistumisen monenlaisiin puuta hyödyntäviin ja jalostaviin
työpaikkoihin. Puusta kun on moneksi.
Jatkavat puualan opiskelijat jatkoivat perinnettä valmistaen opiskelijatyönä kaikki kiintokalusteet tänä syksynä

valmistuviin Talonpojankadun paritaloihin. Lukuvuoteen
sisältyi myös työssäoppimisjaksoja, joiden sisällön opiskelijat
saivat valita omien henkilökohtaisten toiveiden mukaisesti,
esim. kalusteiden valmistuksen, puualan tuotteiden myynnin, entisöinti- ja puukorjaus- sekä sisustuspuusepäntyöt.
Oppisopimuksena toteutettavan puusepän ammatillisen
peruskoulutuksen aloitti tänä keväänä alan ensimmäiset
kaksi opiskelijaa. Heidän oppisopimusyrityksenä toimii Toholammilla mm. puurakennuksia ja siltoja valmistava yritys
Aalto Haitek Oy.
Haasteellisin ja kenties jopa puualan historian vaativin
ponnistus oli paritaloihin tulevien tammipuisten kierreportaiden valmistus, joiden tekemiseen pääsi osallistumaan
useita toisen ja kolmannen vuosikurssin opiskelijoita.
Portaiden teko oli oivallinen osoitus siitä, mihin opiskelijat opettajiensa johdolla parhaimmillaan pystyvät. Tämä
projekti oli osallistuneille opiskelijoille useammassakin mielessä opettavainen ja palkitseva. Rohkea rokan syö, tekemällä todellakin oppii ja lopussa kiitos seisoo.

HENKILÖSTÖ:
HEIKKI MOILANEN, lehtori, artenomi (AMK)
ARTO MÄENPÄÄ, päätoiminen tuntiopettaja, perustutkintovastaava, artenomi (AMK)
MARKUS VIITALA, ohjaava ammattihenkilö, teknikko
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RAKENNUSALA
RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO
TALONRAKENNUKSEN OSAAMISALA
TALONRAKENTAJA

R

akennus käsityötaidon tuotteena säilyy ja näkyy
pitkään – jopa sukupolvilta toisille, minkä toteuttamiseen opiskelijatyönä rakennettavat pientalot tarjoavat opiskelijoille konkreettisen lähtökohdan jo opiskeluaikana.

Opiskelijatyökohteet
Opiskelijatyökohteina ovat tämän lukuvuoden aikana toimineet Talonpojankadun paritalot ja syksyllä 2018 toimintansa
aloittavan rakennusklusterin autokatoksen työmaa. Paritalot
ovat edenneet sisätyövaiheeseen. Taloja ovat rakentaneet

kaikkien vuosikurssien opiskelijat ja pihatöiden osalta myös
maanrakennusalan opiskelijat. Rakennusklusterin autokatoksen perustus- ja runkotyöt toteutettiin opiskelijatyönä syksyllä 2017. Katoksen pohjapinta-ala on noin 300 m2.

Digiosaaminen
Digiosaaminen eteni ottamalla käyttöön Office365-ohjelmiston OneNote-sovellus ja opettamalla sen käyttö kaikille luokille. OneNotessa opiskelijat ovat pitäneet blogeja
kertoen mm. omakotitalotyömailla tehdyistä harjoitustöistä
ja työssäoppimisjaksojen työskentelystä. Opiskelijoilla on
myös omia Whatsup-ryhmiä. Uutena digivälineenä alkoi
syksyllä 2017 videoiden käytön suunnittelu opetuksessa.
Opiskelijatyökohteiden rakentaminen tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kaikkien rakennusvaiheiden opiskeluun aina perustamisesta sisustustöihin. Asiakastöinä on
tehty mm. leikkimökkejä ja pihavajoja.
Ammattiosaamisen näyttöjä on suoritettu ammattiopiston toimipaikoissa, omakotitaloilla sekä työssäoppimispaikoilla. Yhteistyö rakennusliikkeiden kanssa työssäoppimisen ja näyttöjen osalta on jatkuvaa.

Uudet oppimisympäristöt

Rakennusklusterin autokatostyömaa
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Rakennusala siirtyy syksyllä 2018 Talonpojankatu 10:een
valmistuviin uusiin oppimisympäristöihin. Uusissa tiloissa
näkyy sekä alan nuorten ja aikuisten koulutuksen yhdistyminen että myös kehitys entistä enemmän valmisosarakentamiseen.

Leon Pocinoc, Geo-Lucian Tanase ja
Robert Molnar

Rakennusalan koulutusta annettiin muillakin rahoitusmuodoilla. Muutama opiskelija suoritti tutkinnonosia näyttötutkintona.

Kiinteistöpalvelualan perustutkintokoulutus
Ammattiopistossa aloitti viime syksynä 12 opiskelijan ryhmä
kiinteistöpalvelujen perustutkinnon suorittamisen. Koulutuksen oppimisympäristönä toimivat Ammattikampuksen
ja Kampuksen kiinteistöt ja piha-alueet, joissa voitiin tehdä
monipuolisia työharjoitteita yhteistyössä Kpedun kiinteistöpalvelujen kanssa. Viisi työnsä ohella opiskelevaa ja yksi
muu oppisopimusopiskelija valmistuivat kiinteistönhoitajiksi
helmikuun lopussa. Muut jatkavat opintoja ensi syksynä. Tämän vielä aika uuden koulutuksen haasteena on saada alueen yritykset tietoiseksi alan koulutuksesta ja sen tuomista
mahdollisuuksista.

Pietarsaaren toimipaikka
Ammattiopiston Pietarsaaren toimipaikassa on toteutettu
syksyn 2017 aikana käytäntöpainotteista, ei-tutkintotavoitteista rakennusalan koulutusta noin 15 opiskelijalle. Koulutuksen aikana on tehty harjoitustöinä erilaisia pienrakennuksia kuten varastoja. Opiskelijat ovat myös suorittaneet
kolme kuukautta kestäneen työssäoppimisjakson paikallisissa yrityksissä.

Niko Ojala ja Leevi Kalliokoski

HENKILÖSTÖ:
MATTS ASPVIK, kouluttaja, talonrakentaja, nuoriso-ohjaaja, JET
PEKKA HUUSKONEN, kouluttaja, rakennusmestari
TOMI ISO-KUNGAS, päätoiminen tuntiopettaja, perustutkintovastaava, insinööri (AMK)
SEPPO KORKIAKANGAS, kouluttaja, rakennusalan eat
ILKKA KYLMÄMAA, päätoiminen tuntiopettaja, insinööri
JORMA LATVALA, lehtori, insinööri, osa-aikaeläkkeellä 1.1.2017 alkaen
SIMO-PEKKA LEHTIMÄKI, kouluttaja, ins. (ylempi AMK), virkavapaalla
UWE SCHULZ, ohjaava ammattihenkilö, talonrakennusalan eat
JARI ÅGREN, kouluttaja, tradenomi
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PINTAKÄSITTELYALA
PINTAKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO
RAKENNUSTEN PINTAKÄSITTELYJEN OSAAMISALA
MAALARI

Aatu Ulvi ja
Jimi Hietamäki

P

intakäsittelyalan opiskelijoille on riittänyt runsaasti monipuolisia asiakastöitä eri kohteissa. Opiskelijat maalasivat viime syksynä mm. ammattiopiston rakentamista
Talonpojankadun paritaloista toisen. Maalaukseen on käytetty
siveltimiä, teloja, maaliruiskuja ja erilaisia muita laitteita.
Oikeaoppinen pintakäsittely suojaa pintoja rasituksilta,
pidentää tuotteiden elinikää ja parantaa niiden ulkonäköä.
Opiskelijat ovat maalanneet myös Kpedun Talonpojankatu
6:n kiinteistöissä luokka- ja työhuoneita sekä tehneet ammattiopiston eri opintoalojen tiloissa erilaisia maalaustöitä.
Opiskelijoille tärkeitä taitoja oppia ovat myös valita sopiva
maali ja maalaustapa sekä tehdä maalaustyö oikeaoppisesti ja
oikea-aikaisesti. Ammattiopiston Avaa ovi ammattiin -koulutusmessupäivinä marraskuussa opiskelijat tekivät työnäytöksiä tehoste-ja seinänmaalauksessa sekä tapetoinnissa.

Pintakäsittelyn tehtävä on suojata pintoja rasituksilta,
pidentää tuotteiden elinikää ja parantaa niiden ulkonäköä.
Opiskelijat ovat tehneet myös huoneistoremontteja Kokkolassa ja sen lähialueilla sisältäen tapetointia, laatoitusta, vesieristämistä, maalausta sekä erilaisia kuultokäsittelyjä.
Keittiökaapistojen ovia on ruiskumaalattu runsaasti, joten
moni keittiö on saanut aivan uuden ilmeen. Tiloja on saatu
nykyaikaisemmiksi ja viihtyisimmiksi uusilla värivalinnoilla.
Huonekaluja on maalattu sen verran, mitä rakennusmaalaukselta on ennätetty. Pintakäsittelyala ja puuala ovat
tehneet sujuvaa yhteistyötä vanhojen kalusteiden kunnostamisessa.
Opiskelijat ovat kuluneen kevään aikana mm. maalanneet
aitoja käsitelleet terassilaudoituksia sekä kunnostaneet ja käsitelleet puutarhakalusteita.
Opiskelijoille on järjestynyt työssäoppimispaikkoja tosi
hyvin, mistä kiitokset alan yrityksille. Iso käsi myös harjoitustöitä tarjonneille muille asiakasryhmille.

HENKILÖSTÖ:
PEKKA HIRVIKOSKI, ohjaava ammattihenkilö, maalari
MARKO ORAVA, päätoiminen tuntiopettaja, maalarimestarin eat, 31.12.2017
saakka
JARI PIISPANEN, päätoiminen tuntiopettaja, perustutkintovastaava, teknikko
HEIKKI TUMMINKI, päätoiminen tuntiopettaja, ins. (AMK)

Jasmin Pelkonen, Iida Lukkarila ja Virpi Koivisto
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TALOTEKNIIKKA
TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
PUTKIASENNUKSEN OSAAMISALA
PUTKIASENTAJA

Taitaja2018-finaalien ilmastointiasennuslajin
pronssimitalisti Kalle Penttilä.

O

piskelu alkoi elokuussa ns. väistötiloissa entisissä
prosessiteollisuuden ja laboratorioalan opetustiloissa Talonpojankatu 8:ssa. Vaikka väistötilat ovat
olleet pinta-alaltaan pienehköt ja hitsausopetus on toteutettu eri tiloissa, talotekniikka on onnistunut sopeutumaan ko.
järjestelyihin hyvin. Päättöluokan opiskelu – sisältäen mm.
lämmitysjärjestelmien asentamista – on tapahtunut tilapäisesti ns. vanhan leipomon tiloissa.
Talotekniikalle saneerataan parhaillaan Talonpojankatu
10:ssä sijaitseviin entisiin kone- ja metallialan tiloihin uusi oppimisympäristö, jonne muutto tapahtuu tulevana syksynä.
Opiskelijatyökohteisiin on tänä lukuvuonna sisältynyt erilaisia saneerauksia ja uudisrakennuskohteita. Kpedun Talonpojankadulla sijaitsevassa kahden paritalon työkohteessa on
rakennettu lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä.
Talotekniikka on saanut myös paljon erilaisia korjaus- ja
modernisointitöitä työtilauksina Kpedun kiinteistöpalveluilta.
Opiskelija-asuntolaan on tehty ilmanvaihtoasennusta samalla,
kun huonekohtaista ilmanvaihtoa on parannettu. Ammattiopiston hallintosiipeen tehtiin lämmityslaiteasennuksia ja lisättiin pattereita työhuoneisiin. Yksityisasiakkaille vastaavanlaisia
asennuksia ovat tehneet lähinnä päättöluokan opiskelijat.
Yhteistyötä alan työelämän kanssa on tehty monin eri tavoin. Tuotekoulutuspäivistä esimerkkinä mainittakoon Geberit
Oy:n Mapress -sertifiointikoulutuspäivä. Päättöluokan opiskelijat suorittivat perinteiseen tapaan hanahuoltokurssin Raumalla Oras Oy:n tehtaalla.
Talotekniikka on ollut mukana myös erilaisissa tapahtumissa ja hankkeissa. Esimerkiksi Kampushallissa järjestetyissä
Avaa ovi ammattiin -koulutusmessuilla ja Edu + Job -kesätyö-

HENKILÖSTÖ:
HÅKAN BLOMQVIST, ohjaava ammattihenkilö
MARKKU FORSELL, lehtori, erityisopettaja, ins. (AMK)
MARKO KUPILA, kouluttaja, KTK, talotekniikan eat
KIMMO NYKÄNEN, lehtori, perustutkintovastaava, ins.

tapahtumassa talotekniikan opiskelijoita osallistui niissä nähtyihin Ammattishow-esityksiin.
Keksi-Pohjanmaan Yrittäjyyspolku -hanke edisti opiskelijoiden valmiuksia yrittäjyyteen ja monipuolisti koulutusta.
Reko- ja Reha-hankkeisiin osallistuminen valmisti osaltaan
henkilöstöä reformiin.
Päättöluokan opiskelijoita oli keväällä Saksan Klevessä
työssäoppimassa.
Kalle Penttilä nappasi hienosti pronssia ilmastointiasennuslajissa Taitaja2018-finaaleissa. Talotekniikan opiskelijoita
osallistui myös putkiasennuksen semifinaaliin.
Lehtori ja erityisopettaja Markku Forsell jää eläkkeelle kevään jälkeen. Opetustyönsä ohella Forsell on myötävaikuttanut ansiokkaasti nuorison oppimista ja hyvinvointia edistävään
toimintaan.

Jussi Hyyppä, Teemu Aho, Roni Järvelä ja
Aapo Leppälä.
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SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOALA
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN OSAAMISALA
AUTOMAATIOASENTAJA
SÄHKÖASENTAJA

Matias Kangastie otti hopeaa automaatioasennuslajissa Taitaja2018-finaaleissa.

P

erusopetustoimintaa on toteutettu opetussuunnitelman vaatimusten mukaisena työssäoppimisien ja
näyttöjen myötä. Lukuvuoden aikana on myös laadittu
opintojen toteutussuunnitelmia ja toteutettu opiskelijoille erilaisia opintopolkuja.
Vuodenvaihteesta alkaen tieto- ja tietoliikennetekniikan
koulutus siirtyi saman katon alle tieto- ja viestintätekniikan
alan kanssa.
Ammattiopiston talotyömailla opiskelijat ovat olleet tekemässä sähköasennuksia. Työt ovat nykyaikaisien asennusvaatimusten mukaisia, joten opiskelijat ovat saaneet tuntumaa
oikeisiin töihin. Opiskelijoiden ohjauksesta on talotyömailla
vastannut opettaja Risto Palin.

Opiskelijoiden tukeminen ja uusien
oppimisympäristöjen tilasuunnittelu
Opiskelijoiden opintojen järjestelmällistä tukemista on jatkettu edelleen. Apuopettajana ja tukiopettajana on toiminut
parhaillaan erityisopettajan opintoja työnsä ohella suorittava
Anu Tylli. Tukitoiminnan ansiosta myös toisen ja kolmannen
vuoden, pidemmälle opinnoissaan edenneiden opiskelijoiden
rästiopintoja saatiin tehokkaasti suoritettua pois.
Viime syksynä alkoi sähkö- ja automaatioalan uusien oppimisympäristöjen tilasuunnittelu, jota alan opettajat ovat tehneet opetustyönsä ohella talvikuukausien aikana. Varsinaisiin
suunnittelukokouksiin rakennuttajan ja arkkitehtitoimiston
edustajien kanssa ovat osallistuneet opettajat Pasi Kleimola ja
Risto Palin.
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KV-vaihto, Reko-hanke ja työelämäfoorumi
Sähköalan opiskelijat Teemu Alatalo, Marko Kivijärvi ja Jesse
Tarkkinen suorittivat osan työssäoppimisjaksoista Saksassa.
Reko-hankkeessa ovat olleet mukana sähkö- ja automaatioalan opettajien ja yritysedustajien ohella myös alan opiskelijoita.
Maaliskuun lopussa kokoontui ensimmäisen kerran rakennusalojen yhteinen työelämäfoorumi. Alan edustajina toimivat opiskelija Eetu Peltoniemi ja opettaja Risto Palin.

Ammatikka ja Taitaja2018
Vuotuiseen valtakunnalliseen Ammatikka-matematiikkakilpailuun osallistui tänäkin lukuvuonna useampi alan opiskelija.
Matias Kangastie sijoittui Taitaja2018-finaalin automaatioasennuslajissa loistavasti toiseksi. Hannes Juhaninmäki (automaatioasennus), Taneli Haapalainen ja Miika Kanala (sähköasennus) sekä Kalle Piippo ja Mauno Hyyppä, Daniel Rauhala
ja Toni Kokkonen (mekatroniikka-parilaji) karsiutuivat finaaleista. Karsiutuneet opiskelijat saivat kuitenkin arvokasta kisakokemusta seuraavaa kertaa ennakoiden.

HENKILÖSTÖ:
TARJA HERRONEN, lehtori, insinööri (AMK)
HANNU HOTAKAINEN, päätoiminen tuntiopettaja, mekaanikko/elektroniikka,
KARI KALLIOKOSKI, päätoiminen tuntiopettaja, insinööri (ylempi AMK)
PASI KLEIMOLA, päätoiminen tuntiopettaja, diplomi-insinööri
RISTO PALIN, päätoiminen tuntiopettaja, perustutkintovastaava 1.11.2017 –
31.5.2018, insinööri (AMK)
MARKO PÄIVERÖINEN, lehtori, perustutkintovastaava, insinööri (ylempi AMK),
virkavapaalla 1.11.2017 – 31.5.2018
VELI-PEKKA SUOMINEN, sähköalan varastomies
ANU TYLLI, päätoiminen tuntiopettaja, insinööri (ylempi AMK)

Kokkola 2018
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LIIKETOIMINNAN ALA

L

iiketoiminnan ala toimi lukuvuoden alkaessa elokuussa
kahtena tulosyksikkönä. Nuorten koulutuksen toimialapäällikkönä työskenteli Tuula Junttila ja koulutuspäällikkönä Pirjo Koski. Aikuiskoulutuksen aikuiskoulutuspäällikkönä
toimi Ulla Kauppila.
Vuodenvaihteesta alkaen tulosyksiköt yhdistettiin yhdeksi
toimialaksi. Uudeksi toimialapäälliköksi valittiin Ulla Kauppila.
Uusi liiketoiminnan ala sisältää toimialana liiketoiminnan ja vaatetusalan.
Toimialalla on opiskellut tämän kevään aikana yhteensä n.
500 opiskelijaa, joista suurin osa eli n. 300 perustutkintokoulutuksessa. Johtamista – toista suurta – opiskeli n. 100 opiskelijaa.
Liiketalouden perustutkinto-opinnot aloitettiin syksyllä viikon perehdyttämisjaksolla. Saadun palautteen perusteella sekä
opiskelijat että opettajat pitivät viikkoa hyödyllisenä. Opiskelijoiden mielestä tärkeimpiä olivat molemminpuolinen tutustuminen, ryhmäytyminen ja ystävystyminen
Toimiala jatkoi vahvaa kansainvälistymistyötä monin tavoin
sisältäen opiskelijavaihtoja työssäoppien, kansainvälistä benchmarking-toimintaa ja kumppanuusyhteistyötä.
Liiketoiminnan alalla toteutetaan myös jatkuvaa ja tiivistä
työelämäyhteistyöstä. Työssäoppiminen on tärkeä osa osaamisen hankkimista. Osaamisen näyttäminen tapahtuu työssä, jolloin opiskelijoiden osaamista ovat arvioimassa opettajan lisäksi
myös työelämäarvioijat.
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Liiketoiminnassa ja johtamisessa toteutettiin useita yrityskohtaisia tutkinto- ja täsmäkoulutuksia, joissa yrityksen opiskelijoille räätälöidään sellainen osaamisen hankkiminen, mikä
hyödyttää sekä heidän työtään että yritystä.
Toimialan tiloissa vietettiin ystävänpäivänä uuden kauppakahvila-oppimisympäristön avajaisia ensin oman henkilöstön ja
opiskelijoiden kesken ja myöhemmin liiketoiminnan työelämäfoorumin kanssa. Avajaisten käytännön toteutuksessa tehtiin
yhteistyötä Kokkolan kaupungin vanhuspalveluiden ja päiväkodin kanssa.
Yrittäjyysopinnot jatkoivat vahvaa toimintaansa sisältäen
uutena yrittäjyyden kesäkoulun. Mikko Hankaniemi palkittiin
vuoden NY-opettajana. Keski-Pohjanmaan Yrittäjyyspolku
-hankkeessa tehtiin uusia yrittäjyyteen liittyviä avauksia. Esimerkkinä Business Race -tapahtuma, jossa opiskelijat kilpailivat
yrittäjyyteen liittyvässä tietämyksessä.
Toimialan työelämäfoorumi
aloitti toimintansa kokoontuen
kevätlukukauden aikana kaksi
kertaa.

Ulla Kauppila
toimialapäällikkö

JOHTAMINEN

K

eski-Pohjanmaan ammattipistossa kouluttautui noin
100 opiskelijaa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa sekä lähiesimiestyön ammattitutkinnossa pääsääntöisesti oppisopimuksella.
Johtamisen tutkintoa suorittavat henkilöt työskentelevät
yrityksissään johtajina, päällikköasemassa, vastuualueensa
vetäjinä tai lähiesimiehinä palvelu-, teollisuus- tai julkishallinnossa. Opiskelijat tulevat pääsääntöisesti Kokkolan ja Ylivieskan seutukunnista sekä Pietarsaaren alueelta.
Oppiminen tapahtuu avoimissa ryhmissä noin kerran
kuukaudessa Ammattikampuksella. Johtamisen tutkintoja
opiskellaan keskimäärin noin 1,5 vuotta. Ryhmäkoot ovat
kasvaneet tasaisesti: 10 - 12: sta noin 20 henkilön ryhmiin.
Siksi on päädytty aloittamaan kolme ryhmää vuoden aikana
mahdollistaen käytännössä jatkuvan haun.
Koulutuksen tarjoama mahdollisuus erilaisten johtamiskäytäntöjen benchmarkaukseen, johtamisen teemojen
työstämiseen toiminnallisin menetelmin ja pysähtyminen
esimiestyön haasteisiin yhdessä ryhmänä on saanut runsaasti kiitosta.
Koulutusta ja tutkintoja järjestetään myös yrityskohtaisesti. Johtamisen erikoisammattitutkintoa suorittivat 4Hyhdistyksien toiminnanjohtajat. Osuuskauppa KPO ja ammattiopiston johtamisen koulutus kouluttivat yhteistyössä
lähiesimiestyön ammattitutkintoon ABC-ketjun vuoropäälliköt, keittiömestarit, Sale-vastaavat ja apulaisliikennemyymäläpäälliköt. Lähiesimiestyön ammattitutkintoa aloittivat
alueen Soiten lähiesimiehet. Johtamiskoulutuksissa on tehty
tiivistä yhteistyötä myös Oyj Ahola Transport Abp -konsernin kanssa lukuvuoden aikana.
Liiketalouden alan johtamisen koulutus tekee paljon
yhteistyötä myös valtakunnallisten johtamisen huippuluen-

noitsijoiden kanssa osana koulutuksia. Viime vuonna oli ilo
tehdä töitä mm. Mikko Luoman, Pekka Järvisen ja Harri
Gustafsbergin kanssa. Muuttuva toimintaympäristö ja yrityksen strategian luominen, toimivan työyhteisön rakentaminen ja esimiehen henkilökohtainen paineensietokyky ovat
ajankohtaisia aiheita.
Hyväksi käytännöksi on osoittautunut se, että yrityksen
muu johto on myös osallistunut tietyille koulutuspäiville. He
ovat siten voineet tiivistää johtamiskulttuurin kehittämistä.
Johtamisen tutkinnoissa vaadittava osaaminen näytetään
aina omissa johtamisen työtehtävissä: vastuualueen toiminnan arvioinnilla, suunnittelulla, organisoinnilla, lähiesimiestyöllä ja toiminnan tulosten arvioinnilla.

Keski-Pohjanmaan Osuuskaupan ABC-ryhmän lähiesimieskoulutuksen päättäjäistunnelmissa Tankarin majakalla.
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LIIKETOIMINTA
LIIKETOIMINNAN PERUSTUTKINTO
ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN OSAAMISALA
TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN OSAAMISALA
MERKONOMI (MYÖS AMMATTILUKIO)

Jenita Tilvis, Milla Lappalainen ja
Janette Hallanaro.

L

iiketalouden perustutkintoa suorittavat opiskelijat aloittivat elokuussa kolmannen kokonaisen lukuvuotensa Ammattikampuksen Närvilänkadulla.

Opiskelijoiden lukuvuosi käynnistyi
orientaatioviikolla
Noin 70 innokkaan nuoren opiskelu käynnistyi yhteisellä orientaatioviikolla, joka oli suunniteltu yhdessä vastuuohjaajien kanssa sisältäen monenlaista ohjelmaa.
Ohjelmassa oli mm. opiskelukavereihin ja itseensä tutustumista, alaan liittyviä ryhmätehtäviä ja työelämän edustajien
vierailu mukaan lukien heidän vinkkinsä aloittaville opiskelijoille. Viikko huipentui perjantaina järjestettyyn sään suosimaan
ulkoilupäivään ja ryhmätehtäviin. Orientaatioviikko osoittautui
kokonaisuutena onnistuneeksi, ja siitä saatiin runsaasti myönteistä palautetta.

Uutteraa opiskelua ja reformin haltuun
ottamista
Syyslukukaudella opiskeltiin ahkerasti ja hankittiin osaamista
niin lähiopetuksena ja verkko-opintoina kuin työpaikoillakin.
Opettajat informoivat työpaikkoja tulevasta reformista työssäoppimiskäyntiensä yhteydessä. Opiskelijoille myös laadittiin
yksilöllisiä opiskelusuunnitelmia ja omia polkuja. Opiskelijoita
valmistui omien aikataulujen mukaisesti kunkin jakson lopussa.

Opiskelijat avainrooleissa Avaa ovi ammattiin
-koulutusmessuilla
Yhdeksäsluokkalaisten vierailupäivät marraskuussa sujuivat
Avaa ovi ammattiin -koulutusmessujen merkeissä Kampushallissa. Ammattishow'ssa olivat mukana kolmannen vuosikurssin
opiskelijat. Kolmoset suunnittelivat myös messuosaston, osas-
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tolle ohjelmaa, hankkivat yrityksistä palkinnot ja markkinoivat
liiketalouden koulutusta.
Toisen vuoden talous- ja toimistopalveluiden osaamisalan
merkonomiopiskelijat vastasivat markkinoinnista Närvilänkadulla kertomalla messujen yhdeksäsluokkalaisille kävijöille
opinnoistaan. Yrittäjyyspainotteisesti opiskelevat opiskelijat
pyörittivät messujen aikana palvellutta kahvilaa.

Opiskelijat vastasivat Suomi 100 v.
-itsenäisyysjuhlan ohjelmajärjestelyistä
Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi järjestettiin Kampushallissa
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän ja Kokkolan ammattilukion opiskelijoille yhteinen itsenäisyysjuhla, jonka ohjelmajärjestelyistä vastasivat liiketalouden opettajat sekä somistuksesta
kolmannen vuosikurssin asiakaspalvelun ja myynnin opiskelijat
lehtori Carita Bystedtin johdolla.
Ohjelma sisälsi yhtymäjohtaja Liisa Sadeharjun tervehdyksen ja musiikkia konservatorio-opiskelija Pinja Hiltuselta sekä
Tutti da Capo -lauluyhtyeeltä. Opiskelijan puheenvuoron piti
Katri Pajunpää ja juhlapuheen evp. ylikomisario Erkki Kerola.
Tilaisuuteen sisältyi myös uusien ylioppilaiden lakitus rehtori
Terho Taarnan johdolla.

Taitaja2018-semifinaalit, Uskalla yrittää
-finaalissa Samuli Leväniemelle kunniamaininta
Walter Finell ja Erik Göös (lajina asiakaspalvelu ja myynti) sekä
Samuli Leväniemi, Jenita Tilvis ja Anni Jääskelä (yrittäjyys, kolmijäseniset tiimit) osallistuivat Taitaja2018-kisojen semifinaaleihin. Finaaliin saakka ei tällä kertaa ylletty. Arvokasta kisakokemusta kertyi sitten sitäkin enemmän.
Samuli Leväniemi avustajanaan Jere Rönkkö selviytyi Helsingissä huhtikuussa järjestettyyn valtakunnalliseen Uskalla
yrittää -finaaliin. Leväniemen design-valaisimet saivat finaalissa
kunniamaininnan.

Talotekniikan opiskelijat Ville Hautamäki, Arttu
Annala ja Jussi Hyyppä sijoittuivat Business Race
-kilpailussa kolmanneksi.

OG-kauppatila avattiin
Liiketalouden opiskelijoiden oppimisympäristönä toimivan OGnimisen kauppatilan avajaisia vietettiin helmikuussa. Jokaisena koulupäivänä avoinna olevassa kauppatilassa myydään kahvia ja virvokkeita sekä Ammattikampuksen eri opintoalojen kanssa yhteistyössä
suunniteltuja tuotteita kuten esimerkiksi tekstiili- ja vaatetusalan
opiskelijoiden tekemiä reppuja ja T-paitoja sekä metallialan tuotteita. Kaupan toiminnasta ovat vastanneet yrittäjyyspainotteisesti
opiskelevat nuoret.

KV-vaihdossa kymmenkunta opiskelijaa
Kymmenkunta liiketalouden opiskelijaa on käynyt työssäoppimassa ulkomailla tänä lukuvuonna: viisi Espanjassa, kolme Virossa ja
kaksi Englannissa. Sen lisäksi neljä opiskelijaa opettajansa johdolla
osallistui marraskuussa Nordplus Jr -projektin tapaamiseen Viron
Viljandissa. Vastavuoroisesti Kokkolassa on vieraillut työssäoppijoita
Saksasta, Virosta ja Espanjasta.

Myynnin ja sihteerin ammattitutkinnot
Myynnin ja sihteerin ammattitutkinnot toteutetaan nonstop-periaatteella, joten tutkinnon suorittamisen voi aloittaa silloin, kun se
opiskelijalle parhaiten sopii. Myynnin ammattitutkinnon suoritti 12
opiskelijaa kuluvana lukuvuonna. Osa heistä oli työssä olevia. Kaksi
ammattitutkinnon suorittaneista onnistui työllistymään saman tien.
Kaikki kuusi sihteerin ammattitutkinnon suorittanutta työllistyivät
Soiteen.
Markkinointiviestinnän ja taloushallinnon ammattitutkintokoulutuksia ei järjestetty tänä lukuvuonna.

HENKILÖSTÖ:
LIIKETOIMINTA:
CARITA BYSTEDT, lehtori, ekonomi
SARI INNANEN, lehtori, KTL, opintovapaalla syyslukukauden
EEVA-LIISA JYLHÄ, lehtori, FM, 1.1.2018 alkaen yhteiset aineet -henkilöstöön
AKI KORPIJÄRVI, ma. päätoiminen tuntiopettaja, HuK, 1.1.2018 alkaen yhteiset aineet
-henkilöstöön
PIRJO KOSKI, perustutkintovastaava, KTM, 31.12.2017 saakka koulutuspäällikkö
ANNE-MAIJA LEPPÄLÄ, lehtori, FM
ARI LÄHETKANGAS, lehtori, KTM
RISTO NIKKANEN, lehtori, KTM
MARJA NYLUND, ma. kouluttaja, restonomi
AILA PIISPANEN, lehtori, KTM
KIRSI WACKLIN, lehtori, ekonomi
JOHTAMINEN:
MINNA FRILUND, kouluttaja, KTM
MARI ÄIJÄLÄ, kouluttaja, KTM
YRITTÄJYYS:
MIKKO HANKANIEMI, ma. päätoiminen tuntiopettaja, tradenomi
HELENA MYLLYMÄKI, kouluttaja, KTM
TUIJA NISSILÄ, kouluttaja, KTM
NATASCHA SKOG, lehtori, Master of Business Administration (ylempi AMK)
AIMO SYRI, kouluttaja, KTM
MUUT:
ULLA KAUPPILA, toimialapäällikkö, KTM
LAURA NIKKANEN, koulutussuunnittelija, erityisopettaja, tradenomi
TAPIO OINAS, opinto-ohjaaja, FM
SAMPPA TOIVONEN, koulutussuunnittelija, tradenomi, 1.1.2018 alkaen opiskelijapalvelut
ja ohjaus -henkilöstöön
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Samuli Leväniemi ja Jere Rönkkö designpalkinnon saaneen tuotteensa kanssa.

L

iiketalouden perustutkinnon opiskelijoita on ohjattu sisäiseen ja ulkoiseen yrittäjyyteen useilla eri tavoilla.

Palkinto valtakunnallisessa Uskalla yrittää
-finaalissa
Nuori yrittäjyys – Vuosi yrittäjänä -ohjelmaan osallistuneet
toisen vuoden merkonomiopiskelijat Samuli Leväniemi ja Jere
Rönkkö (Sam´s Lamp NY) palkittiin parhaasta designista huhtikuussa Helsingissä järjestetyssä finaalissa. Kilpailuun osallistui
yhteensä 81 yritystä eri koulutusasteilta.

Yhteistyötä opintoalojen kesken: OGmyymälä ja useat tapahtumat
Liiketalouden yksikön tiloihin helmikuussa avattu OG-myymälä
on tarjonnut uudenlaisen mahdollisuuden edistää eri opintoalojen välistä yhteistyötä mm. myytävien tuotteiden kehittämisessä ja tuotekuvauksien tekemisessä. Myymälä on tehnyt
aktiivista yhteistyötä myös Boardvillage-kaupan kanssa.
Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat toteuttivat
Pop Up -myymälän kauppakeskus Chydeniaan joulukuun ajaksi
yhteistyössä Design Kokkolan kanssa. Talvimyyjäisten merkeissä tehtiin sidosryhmäyhteistyötä myös City Kokkolan kanssa.
Kpedun järjestämiin valtakunnallisiin SAKUstars-kulttuurikisoihin osallistui paljon ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoita vastaten mm. Kampushallin kahviotoiminnasta.
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Kesäkoulu ja Business Race
Yrittäjyyden kesäkoulu toteutetaan ensimmäisen kerran tulevana kesänä. Keski-Pohjanmaan Yrittäjyyspolku -hanke toteutti
huhtikuussa Business Race -kilpailun, jossa eri alojen opiskelijajoukkueet kisasivat liiketaloudellista osaamista vaativissa
tehtävissä mobiilipohjaiseen sovelluksen ohjaamana Kokkolan
kaupungin alueella.
Yrittäjyyspolku-hankkeessa ammattiopiston eri toimipaikoissa on suunniteltu uusia tapoja toteuttaa yrittäjyyskasvatusta
ja yhteistyötä. Yhteisillä koulutustapahtumilla Centria-ammattikorkeakoulun liiketalouden opettajien kanssa on suunniteltu
sellaisia toteutustapoja, joiden avulla merkonomiopiskelijoiden
on mahdollista valita ammattikorkeakouluopintoja osaksi toisen asteen ammatillisia opintoja.

Yrittäjän ammattitutkintokoulutus Kaustisen
seutukunnassa
Yrittäjän ammattitutkinnon koulutusta ja tutkinnon suorittamisprosessia on kehitetty tuloksellisesti, sillä suoritettujen tutkintojen määrissä Keski-Pohjamaan ammattiopisto nousi vuoden 2017 aikana valtakunnallisesti kymmenenneksi.
Kokkolan ohella yrittäjän ammattitutkintoa on toteutettu
myös Perhossa, Vetelissä ja Toholammilla kiinteässä yhteistyössä kunnallisten yritysneuvojien kanssa. Merkittävälle osalle
yritystoimintaa suunnittelevista opiskelijoista on myönnetty
starttiraha. Muutama heistä on perustanut oman yrityksen jo
koulutuksensa aikana.

Kuva: Iida Mäkelä

YRITTÄJYYS

TEKSTIILI- JA VAATETUSALA
TEKSTIILI- JA MUOTIALAN PERUSTUTKINTO
TEKSTIILIALAN OSAAMISALA
OMPELIJA

Gholami Mitran valmistama
pusero.

V

Ammattitaidon SM-kilpailujen
vaatteenvalmistuslajifinaalin pronssimitalisti
Jenny Hangasmaa.

aatetusalan opinnot koostuvat erilaisista harjoitustöistä
kuten esim. hameesta, housuista, puserosta, takista ja
neuleesta. Kyseisiä tuotteita valmistettaessa opiskellaan
koneiden käytön hallintaa, työtapoja, huolellisuutta, oma-aloitteisuutta ja ajankäytön hallintaa.
Lisäksi opiskelijoilta edellytetään myös tietojen ja taitojen
soveltamista, kykyä organisoida työtään sekä arvioida omaa
osaamistaan. Opiskelijat etenevät opinnoissaan osaksi ryhmänä
ja osaksi omaa opintopolkua noudattaen.

Vaatetusalanopiskelijat suunnittelivat tuotteita, valmistivat
mallikappaleet ja esittelivät ne liiketalouden opiskelijoille ja
opettajille. Tuotteet – narureppu, korttitasku ja T-paita – valmistettiin sarjatyönä. Projektityön näyttönä opiskelijat valmistivat 30 kpl T-paitoja OG-painatuksella sekä suunnittelivat,
toteuttivat ja toimivat esittelijöinä Kampushallissa järjestettyjen
Avaa ovi ammattiin -koulutusmessujen yhteydessä.

Tekemällä oppii

Vaateompelun ja asiakaspalvelun näyttönä opiskelijat suunnittelivat, kaavoittivat ja valmistivat SAKUstars 2018-tapahtuman
avajaistilaisuuteen juontajien asut henkilökohtaisin mitoin.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opinnot sujuivat tekemällä
oppimisen menetelmillä valmistamalla erilaisia harjoitustuotteita, joihin liittyi perustyötapoja sekä erilaisten koneiden ja laitteiden käyttöä. Perusosaamisen näyttönä oli asiakkaalle mittojen
mukaan valmistettava hame tai housut.
Näyttöön sisältyi suunnittelu, kaavoitus, leikkuu, sovitukset
ja valmistus opiskelijan valitsemien työtapojen mukaan. Lisäksi
ensimmäisen vuoden opinnoissa perehdyttiin puseron ja neulosasun kaavoitukseen ja valmistukseen.

Sujuvaa yhteistyötä liiketalouden opiskelijoiden
kanssa
Yrittäjyys ja ryhmässä työskentely ovat tärkeässä asemassa toisen vuoden projektityön opinnoissa. Yhteistyössä liiketalouden
kanssa valmistui tuotteita, jotka ovat myynnissä Kokkolan Ammattikampuksen Närvilänkadulla sijaitsevassa OG-nimisessä
kauppa-kahvilassa.

Asut SAKUstars 2018-tapahtuman juontajille

Jenny Hangasmaa Taitaja2018-finaalin kolmas
Vaatetusalan opiskelija Jenny Hangasmaa selviytyi tammikuun
vaatteenvalmistuslajin Taitaja2018-semifinaalista toukokuussa
Tampereella järjestettyyn finaaliin, jossa hän nappasi upeasti
pronssia.
Huhtikuussa Hangasmaa suoritti neljän viikon työssäoppimisjaksonsa Italian Modenassa, ateljee Maria Vittoriassa.

HENKILÖSTÖ:
SISKO PEURA, lehtori, ammatinopettaja, perustutkintovastaava
TARJA SLOTTE, lehtori, ammatinopettaja, artenomi (AMK)
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IT- JA MEDIA-ALA

IT

ja media toimialana sisältää seuraavat opintoalat:
tieto- ja viestintätekniikka, tieto- ja tietoliikennetekniikka, tekninen suunnittelu ja media-ala.
Toimialan lukuvuosi alkoi uudella toimintamallilla, jossa
nuoriso- ja aikuiskoulutuksen opiskelijat aloittivat opintonsa
yhdessä. Samaan aikaan käynnistettiin oppimisympäristöjen
uudistaminen sekä avoimen oppimisympäristön suunnittelu ja
toteutus – opiskelijatkin vahvasti osallistaen.

Taitaja2018-finalisti ja semifinaalin
järjestäminen
Datanomiopiskelija Markus Torppa tuli toiseksi verkkosivujen
tuottaminen -lajin Taitaja2018-semifinaalissa. Finaalissa Torppa
sijoittui seitsemänneksi.
Tammikuussa Kpedun IT- ja media-ala järjesti valtakunnallisen Taitaja2018-semifinaalin tietojenkäsittelylajissa. Valmistelut
toteutettiin sujuvassa yhteistyössä alan opiskelijoiden kanssa.
Kpedun opiskelija Jesse Kolppanen edusti semissä toimialaa
onnistuneesti, vaikka finaalipaikka jäikin saavuttamatta.

Tiivis työelämäyhteistyö ja itsearviointi
Kaikissa koulutuksissa on tehty tiivistä yhteistyötä yritysten
kanssa. Toimialan työelämäfoorumi kokoontui ensimmäisen
kerran huhtikuun alussa. Lisäksi järjestettiin yritysten kanssa
myös koulutusalakohtaisia kehittämistapaamisia. Yritysten osallistuminen toimialan koulutusten kehittämiseen oli aktiivista ja
opiskelijalähtöisyys toiminnan keskiössä.
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi toteutti huhtikuun puolivälissä tieto- ja tietoliikennetekniikan alalle oppimistulosten itsearvioinnin, joka on osa kansalliseen oppimistulosten arviointiin koottavaa arviointitietoa. Oppimistulosten
arvioinneissa selvitetään, saavutetaanko tutkinnossa ammatilli-
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sen perustutkinnon tavoitteet ja työelämän edellyttämä ammattiosaaminen.

KV-työssäoppinen vilkasta
Kansainvälistä työssäoppimista toteutettiin toimialalla monipuolisesti. Opiskelijoiden matkakohteina olivat mm. Kiinan
Sanghai, Unkarin Budapest, Intia ja Saksa. Media-alan tiivis yhteistyö yritysten kanssa mahdollisti usean opiskelijan työssäoppimisen myös Espanjan Fuengirolassa ja Barcelonassa.
Kolme toimialan henkilöstön edustajaa osallistui tänä lukuvuonna Job shadowing -KV-jaksoille, joiden aikana tuettiin
opiskelijoiden KV-työssäoppimisjaksojen toteutumista ja solmittiin uusia yrityskontakteja.

Digiosaamisen kehittäminen sekä Lean ja
muutosvalmennus
IT- ja media-ala on alkanut projektitoiminnan – esim. Video
for Education 2020 – myötä kouluttaa Kpedun henkilöstöä digiosaamisen kehittämiseksi.
Toimialan henkilöstölle järjestettiin myös Lean-koulutusta ja
muutokseen valmentavaa ”sparrausta” talven aikana.
Yhteinen työhyvinvointipäivä vietettiin huhtikuun lopussa
Palmahovin maisemissa.

Mika Väisälä
toimialapäällikkö

MEDIA-ALA
MEDIA-ALAN JA KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO
AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN OSAAMISALA
MEDIAPALVELUJEN TOTEUTTAJA

Kpedun opiskelijat Noora Korhonen,
Arttu Haapasalo, ja Sanni Uokkola
sekä Matti Nykänen
Fuengirolassa.

Hannah-Cajsa Bäck

M

edia-alalla elettiin tänä lukuvuonna muutosten
ja uudistusten aikaa. Uudet opiskelijat aloittivat
opintonsa uudistuneisiin media-alan tutkintoihin.
Samalla audiovisuaalisen viestinnän koulutusala muuttui
media-alaksi. Myös opetusta, pedagogiikkaa ja toimintakulttuuria lähdettiin uudistamaan ennakkoluulottomasti kohti
ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita.

päässeet mukaan erilaisiin asiakastuotantoihin ja projekteihin. Tämänkin lukuvuoden aikana toteutettiin useita
av-tuotantopalveluita eri asiakkaille. Lukuvuosi huipentui
SAKUstars2018-tapahtumaan, jonka av-tuotantoon osallistui suurin osa media-alan opiskelijoista. Tapahtumasta ja sen
eri kilpailuista lähetettiin livestriimiä kolmella eri kanavalla
LIMETV.FI-palvelun välityksellä.

Joustavia opintopolkuja

”The world is not enough”

Uudistuneissa tutkinnon perusteissa painotetaan laaja-alaista
moniosaamista. Yhtä lailla valmiudet voivat kohdentua myös
johonkin erityiseen osa-alueeseen. Nämä tavoitteet yhdessä
ammatillisen koulutuksen uudistusten kanssa mahdollistivat
koulutuksen toteuttamisen ja yksilöllisten suorituspolkujen
rakentamisen entistä joustavammin ja monipuolisemmin.

Kansainvälinen toiminta painottui lukuvuotena työssäoppimiseen eri kohdemaissa. Esim. neljälle opiskelijalle koulutustyöpaikka Fuengirolassa mahdollisti osallistumisen mm.
miesten ja naisten Superpesiskauden avauksen TV-tuotantoon. Myös henkilöstön edustajat vierailivat tapahtumassa
kartoittaen samalla uusia KV-kumppaneita.
Media-ala on kasvussa niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin, mikä heijastui myönteisesti sekä koulutuksen kiinnostavuuteen että hakijamääriin.

Työelämä tukena osaamisen hankkimisessa
Reformin yhtenä keskeisenä tavoitteena on lisätä työelämässä tapahtuvaa oppimista. Vuosien varrella muodostunut
tiivis työelämäyhteistyö loi hyvän pohjan uusille toimintamalleille. Media-alan yritykset lähtivät innokkaasti mukaan
uuteen ammatilliseen koulutukseen. Tuloksena oli mielenkiintoisia uusia koulutustyöpaikkoja ja innovatiivisia yhteistyömalleja, joissa tarvelähtöisyys ja yritysten osallistuminen
opiskelijoiden osaamisen kehittämiseen huomioidaan entistä paremmin.

Oikeita töitä – oikeita asiakkaita
Työelämälähtöisyys on perinteisesti ollut media-alan toiminnan keskiössä. Opiskelijat ovat jo opintojensa alkuvaiheessa

HENKILÖSTÖ:
JANNE ERKKILÄ, perustutkintovastaava, medianomi (AMK)
ANTTI HOTAKAINEN, kouluttaja, media-assistentti
JUSSI JÄRVINIEMI, päätoiminen tuntiopettaja, medianomi (AMK)
JUHA KIVIHARJU, kouluttaja, TaM
NIINA PERANDER, päätoiminen tuntiopettaja, kuvataiteilija (AMK),
opintovapaalla
MARKKU RIIPI, kouluttaja, TaM
ANNA-MAIJA WARGH, muotoilija (AMK)
ANDERS WIKBERG, kouluttaja, kulttuurituottaja (AMK)
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TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN ALA

Johan Händelin ammattitaidon MM-kisoissa.

L

ukuvuoden suurimpia muutoksia oli datanomikoulutuksen keskittäminen yhteen osoitteeseen Talonpojankadulle. Muutto uudistettuihin oppimisympäristöihin tapahtui tammikuussa.

Tietokonekorjaamo ja koodaamo
Tietokonekorjaamossa opiskelijat hankkivat osaamista erityisesti laitteisto- ja ohjelmistoasennuksista sekä asiakaspalvelusta.
Korjaamolla on tärkeä merkitys myös erityistä tukea tarvitsevien
opiskelijoiden ohjauksessa.
Koodaamon toiminta jatkui korjaamon rinnalla. Koodaamossa toteutetaan asiakastöinä verkkosovelluksia. Korjaamon ja
koodaamon toiminta tukevat reformin periaatteita eli osaamisperusteisuutta, yksilöllisyyttä ja joustavuutta.

Toteuttamissuunnitelman kehittämistyö ja
jatkuva haku
Tutkinnon toteutussuunnitelmaa kehitettiin edelleen. Lähtökohtana oli laatia yhdenmukainen suunnitelma sekä yhteishaun että
jatkuvan haun kautta tuleville opiskelijoille. Jatkuva haku alkoi
erinomaisesti, sillä alkuvuoden aikana opinnot aloitti 12 uutta
opiskelijaa.

Mobiilipelitempaus ja Seppo
Opiskelijat järjestivät joulukuussa Suomi 100 tekoa -hengessä
mobiilipelitempauksen Kokkolan Länsipuiston yläkoulun liikun-

Markus Torppa
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taryhmälle. Opiskelijat suunnittelivat pelin sisällön ja toteutuksen
Seppo-pelialustalle. Pelaamisen lomassa koululaisille kerrottiin
datanomiopinnoista ja datanomin työtehtävistä.

Taitaja2018-semifinaalin järjestäminen
Kpedu järjesti Taitaja2018- tietojenkäsittelylajin semifinaalin, johon osallistui 38 opiskelijaa eri puolilta Suomea. Jesse Kolppanen
edusti Kpedua.
Toisen vuoden opiskelijaryhmä rakensi tekniikan yhdessä
opettaja Juhani Kuivaniemen kanssa. Semifinaalikoordinaattori
Ari Lähetkangas laati kilpailutehtävät. Opettajakaksikko kuului
ko. lajin Taitaja2018-semifinaali- ja finaalituomaristoon.

Taitajat Johan Händelin ja Markus Torppa
Johan Händelin – Taitaja2016-tietojenkäsittelylajin voittaja – kilpaili Suomen ammattitaitomaajoukkueen MM-kisaedustajana
lokakuussa Abu Dhabissa järjestetyssä WorldSkills-tapahtumassa.
Kolmannen vuoden datanomiopiskelija Markus Torppa oli
seitsemäs verkkosivujen tuottaminen -lajin Taitaja2018-finaalissa.
Torpan valmentajana toimi Mirka Rajaniemi.

Antti Haapalehto työssäoppimassa Kiinassa
Alan opiskelijat ovat olleet jo pitkään työssäoppimassa Kiinassa.
Tänä lukuvuonna Antti Haapalehto oli työssäoppimassa Britannica Shanghai International Schoolissa Shanghaissa neljän muun
suomalaisopiskelijan kanssa.

HENKILÖSTÖ:
JUHANI KUIVANIEMI, lehtori, tradenomi (AMK)
HELI MARJALA, kouluttaja, tietojenkäsittelyn tradenomi (AMK)
TARJA PELTONIEMI, kouluttaja, perustutkintovastaava, FM
MIRKA RAJANIEMI, lehtori, FM
RAILI SIMANAINEN, päätoiminen tuntiopettaja, FM
ANDERS WIKBERG, kouluttaja, kulttuurituottaja (AMK)

Kuva: WorldSkills

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
KÄYTÖN TUEN OSAAMISALA
OHJELMISTOTUOTANNON OSAAMISALA
DATANOMI (MYÖS AMMATTILUKIO)

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN ALA
TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN PERUSTUTKINTO
ICT-ASENTAJA

L

ukuvuoden suurin muutos oli siirtyminen Talonpojankadulle remontoituihin tiloihin, jotka ovat osoittautuneet
toimiviksi ja monipuolisesti hyödynnettäviksi. Opiskelijat
ja henkilöstö pääsivät muuttamaan uudistettuihin oppimisympäristöihin tämän vuoden tammikuussa.
Tieto- ja tietoliikennetekniikka siirtyi vuodenvaihteesta alkaen hallinnollisesti teollisuus ja rakentaminen -toimialalta IT- ja
media-alalle. Yhteistyö on jatkettu edelleen myös sähkö- ja automaatioalan perustutkinnon kanssa.
Entistä tiiviimpi yhteistyö on alkanut tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon kanssa. Tulevaa syksyä varten suunnitelmissa
on mm. hankkeisiin ja toteutussuunnitelmiin liittyviä yhteistyöprojekteja. Myös laitteistojen uusimiseen ja täydentämiseen liittyvissä hankinnoissa on tehty yhteistyötä.

Kolmannen vuoden ICT-opiskelijat Miikka Alaluukas ja Tero
Linnala olivat KV-vaihdossa Unkarin Budapestissä sijaitsevassa
toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa. He osallistuivat
jaksonsa aluksi oppitunneille ja kokosivat työsalissa tietokoneita.
He olivat mukana myös mm. englanninkielisessä Ciscon-reititinkoulutuksessa. Sen jälkeen kaksikko siirtyi työssäoppimaan paikalliseen tietokoneliikkeeseen. Heidän matkansa mahdollisti Job
shadowing CuBe 2016 -hanke.

HENKILÖSTÖ:
TARJA HERRONEN, lehtori, insinööri (ylempi AMK)
HANNU HOTAKAINEN, päätoiminen tuntiopettaja, mekaanikko, elektroniikka-asiantuntija
TARJA PELTONIEMI, kouluttaja, perustutkintovastaava, FM
JARMO SALO, päätoiminen tuntiopettaja, FM, osa-aikaeläkkeellä 1.1.2017 alkaen
ANU TYLLI, päätoiminen tuntiopettaja, insinööri (ylempi AMK)
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TEKNINEN SUUNNITTELU
TEKNISEN SUUNNITTELUN PERUSTUTKINTO
ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN OSAAMISALA
SUUNNITTELUASSISTENTTI

Janette Pyörre

T

ammikuussa 2016 aloittaneen ryhmän opiskelut päättyivät tämän vuoden maaliskuussa. Työssäoppimisen
opiskelijat suorittivat eri yrityksissä, joissa tapahtuivat
myös näyttöjen (tutkintojen) suoritukset. Yksi opiskelija suoritti tutkinnon loppuosan oppisopimuskoulutuksena. Teknisen
suunnittelun perustutkinnon suoritti 2017 vuoden puolella kaksi ja tämän vuoden alkupuolella viisi henkilöä.
Suunnitteluassistentin työtehtäviä ovat piirustusten ja asiakirjojen laatiminen ja ylläpitäminen sekä kone-rakennus-, LVI-,
sähkö-, tai infra-alan mallintaminen ja piirustusten laatiminen
CAD-ohjelmien ja muiden tietokoneohjelmien avulla.
Uusi 11 hengen opiskelijaryhmä aloitti opintonsa syyskuussa
2017 uusitussa CAD-käyttöön tarkoitetussa luokassa. Ryhmä
vieraili marraskuussa Kokkolan Port Tower -kiinteistössä sijaitsevassa Merius Oy:ssä, joka edustaa teollisuuden suunnittelussa
alansa huippua. Opiskelijat saivat tuntumaa mm. laserkeilauksesta laitossuunnittelun apuvälineenä ja suunnitteluprojektien
eri vaiheiden toteutuksesta.
Ryhmän opiskelijat olivat tämän vuoden alkukuukausien
aikana kukin omassa yrityksessä hankkimassa osaamista yhteensä seitsemän viikkoa. Opiskelijat tekivät yrityskohtaisesti

HENKILÖSTÖ:
EERO KERONEN, kouluttaja, perustutkintovastaava, insinööri
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mm. eri teknisen alan piirustuksia, mallintamisia, asiakirjoja
toimisto-ohjelmilla ja erilaisia suunnitteluprojekteihin liittyviä
avustavia työtehtäviä. Useilla opiskelijoilla on koulutussopimuspaikassaan näytöillä suoritettuna jo kaksi tutkinnon osaa.
Tekninen suunnittelutyö vaatii jatkuvasti uuden oppimista,
kun CAD-ohjelmista ilmestyvät uudet versiot vuosittain. Lisäksi tarvitaan omaa oivaltamista erilaisten suunnitteluratkaisujen toteuttamisessa ja 3D-mallien hahmottamiskykyä. Myös
eri toimisto-ohjelmien hyvä hallinta on eduksi monien suunnitteludokumenttien täydennykseksi tarvittavien asiakirjojen
laadinnassa.
Tekninen suunnittelu opintoalana sisältää vielä nykyisillä tutkinnon perusteilla kaksi pääaluetta: rakennusteknisen suunnittelun ja koneteknisen suunnittelun.

KOULUTAMME
NUORET JA
AIKUISET
#tulevaisuudenosaajaksi
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RUOKA- JA PUHTAUSPALVELUALA

Katja Pohjonen ja Julia Rönnkvist
Avaa ovi ammattiin -tapahtumassa.

Y

ksilölliset opinpolut toteutuvat ruoka- ja puhtauspalvelu -toimialan koulutuksissa näkyen mm. opiskelijoiden ammattiin valmistumisina pitkin lukuvuotta.
Vuodenvaihteessa alkaneen jatkuvan haun käynnistyttyä toimialan tutkintoihin on ollut hyvin uusia hakijoita.
Myös työvoimakoulutuksena toteutetut koulutukset ovat
olleet kysyttyjä erityisesti elintarvike- ja puhtauspalvelualalla.
Puhtauspalvelualalla ammattitutkinnon suorittaminen mahdollistaa usein väylän suoraan työelämään.
Toimialan uusi työelämäfoorumi aloitti toimintansa tämän
vuoden alusta. Myös opiskelijaedustuksen sisältävällä työelämäfoorumilla on tärkeä rooli koulutustarjonnan suunnittelussa alan työelämän tarpeisiin. Tutkinnon suorittaneille on hyvät
työllistymismahdollisuudet. Etenkin, mikäli on valmis tekemään
työtä siellä, missä sitä on tarjolla.
Toimialan opiskelijat ovat osana opiskelujaan osallistuneet
useisiin Ammattikampuksen ammattiopiston tiloissa tämän
lukuvuoden aikana järjestettyihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin.
Elintarvikealan sekä hotelli-, ravintola- ja cateringalan opiskelijat
ovat valmistaneet herkullisia tuotteita asiakkaiden nautittavaksi
ja huolehtineet tarjoilusta mahdollistaen siten asiakkaille maittavan ruoan ja hyvän palvelun ansiosta onnistuneita elämyksiä.
Myös puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan opiskelijat ovat näkyneet erilaisissa tapahtumissa ammatillisissa tehtävissä. Opiskelijat ovat osallistuneet alansa moninaisten palvelutöiden tekemiseen myönteisellä asenteella ja hyvällä ammattitaidolla.
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Useat toimialan opiskelijaryhmät osallistuivat opettajansa
kanssa syyslukukaudella 100 hyvää tekoa Suomelle -kampanjaan järjestämällä tilaisuuksia Opetusravintola Kokkolinnassa,
Ammattikampuksella, elintarvikealan leipomossa ja yrityksissä
sujuvassa yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa. Lisäksi
kolme opettajaa oli em. kampanjan nimissä päivän töissä alan
yrityksissä.
Opetusravintola Kokkolinna oppimisympäristönä tarjoaa
opiskelijalle päivittäisen työelämälähtöisen ympäristön kartuttaa ammatillista osaamista. Keittiömestari, opettaja Nils-Erik
Anderssonin perinteisen vakiintuneet vierailut tuovat opiskelijoille tärkeää kansainvälistä näkökulmaa kokin ammattitaitoon
ja sen jatkuvaan kehittämiseen.
Opiskelijat ovat hyödyntäneet kansainvälisen työssäoppimisen mahdollisuuksia. Kokkiopiskelijoita oli Ranskassa, Espanjassa ja Portugalissa. Leipurikondiittoriopiskelijat kartuttivat KVkokemusta alan työtehtävistä
Hollannissa.

Tuula Junttila
toimialapäällikkö

ELINTARVIKEALA
ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO
LEIPOMOALAN OSAAMISALA LEIPURI-KONDIITTORI
LIHA-ALAN OSAAMISALA LIHATUOTTEIDEN VALMISTAJA

ELINTARVIKKEIDEN VALMISTAJA

ELINTARVIKETEKNOLOGIAN OSAAMISALA

Lihanleikkuutyöpajassa Juho Kuoppala,
Tuomas Kuoppala ja Kaija Polso Polson
Lammas Oy:stä.

Veera Pitkäkangas

O

petus tapahtuu pääsääntöisesti opetustehtaissa
ja alan työpaikoilla työtä tekemällä. Leipuri-kondiittoreita ja elintarvikkeiden sekä lihatuotteiden
valmistajia valmistui pitkin lukuvuotta.
Reformin mukaisen jatkuvan haun kautta elintarvikealan
opinnot on tämän kevään aikana aloittanut parikymmentä
opiskelijaa. Elintarvikealan perustutkintoon hakeutuneet
opiskelijat otetaan sisään ”non-stoppina” opiskelemaan.
Erikoistumisopinnoissa olevat opiskelijat ohjaavat uusia
opiskelijoita työsaleissa, jolloin aloittavat opiskelijat pääsevät
hyvin nopeasti jyvälle alan opinnoista.
Elintarvikeala on tehnyt yhteistyötä teollisuuden, pienyrittäjien ja luomutuottajien sekä suurten ruokakauppojen kanssa. Opiskelijat ovat myös valmistaneet tuotteita
lukuisiin ammattiopiston tilaisuuksiin kuten esim. Valion ja
muiden yhteistyökumppaneiden järjestämään messutapahtumaan, SAKUstars-tapahtumaan ja useisiin Suomi 100 v.
-tilaisuuksiin.
Perusammattitaidon hankkimisen jälkeen opiskelijat
tekevät myös asiakastöitä. Asiakkaat ovat tyytyväisiä opiskelijoiden tekemiin tuotteisiin ja tilaustöiden määrä onkin
lisääntynyt.

Elintarvikealalla on varsinaisen opiskelutyön ohella tapahtunut monenlaista muutakin toimintaa. Esimerkiksi
Mauste Sallinen Oy:n koeleipuri oli leipomassa opiskelijoiden kanssa esitellen myös uusia markkinoille tulleita raaka-aineita. Opiskelijat tekivät yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa tuotteita myös itsenäisyyspäivänä toteutettuun vähävaraisten hyväntekeväisyysruokailuun.
Elintarvikealan opiskeluun tutustuivat myös useita vierailijaryhmiä mm. työelämästä ja eri oppilaitoksista aina
eskarilaisista ammattikorkeakoululaisiin saakka kuten myös
alueen kansanedustajaryhmä.
Seinäjoen AMK:in opinto-ohjaaja kävi kertomassa opiskelijoille jatkokoulutusmahdollisuuksista ja Markus Forslund
edustamansa SEL:in toiminnasta.
Liha-alan osaamisala järjesti yhdessä yrittäjien kanssa
Lihanleikkuutyöpaja-tilaisuuden. Elintarvikealan opiskelijat
kertoivat opinnoistaan ja tarjoilivat valmistamiaan tuotteita
ammattiopiston Avaa ovi ammattiin -koulutusmessuilla.

HENKILÖSTÖ:
MIA HÄNDELIN, päätoiminen tuntiopettaja, insinööri (AMK)
JARI KOHTALA, lehtori, elintarviketieteiden maisteri, ammatillinen erityisopettaja
ANNE MÄKI-LEPPILAMPI, päätoiminen tuntiopettaja, leipurimestari
MARJA-LEENA STENBERG, päätoiminen tuntiopettaja, perustutkintovastaava, elintarviketeknikko, ammatillinen erityisopettaja
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HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALA
HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO
RUOIKAPALVELUN OSAAMISALA
KOKKI (MYÖS AMMATTILUKIO)
ASIAKASPALVELUN OSAAMISALA TARJOILIJA

Keittiömestari Nils-Erik "Nisse" Andersson
ja asiakas

V

uoden alusta voimaan tulleen uuden ammatillisen
lain myötä aikuiset ja nuoret opiskelevat yhdessä
alan ammatteihin – kukin omien kehittämissuunnitelmien mukaisesti.
Opiskelijat ovat hankkineet osaamista Ammattikampuksen keittiöillä ja asiakaspalvelussa, myymälä Eväsrepussa,
Opetusravintola Kokkolinnassa ja erilaisissa alan työpaikoissa.
Työpaikoilla saadaan vahvistettua ammattitaitoa siten,
että opiskelijan on helpompi työllistyä joko opiskelun aikana
tai valmistuttuaan. Työnantajalle se tarjoaa samalla mahdollisuuden saada tarvitsemaansa työvoimaa.

Opiskelijoilla toiminnallisesti vilkas
lukuvuosi
Ammattikampuksella on ollut tapahtumallisesti vilkas lukuvuosi. Opiskelijat ovat vastanneet lukuisten eri tapahtumien
tarjoiluista osana opiskeluaan.
Edu+Job -kesätyö-, rekrytointi- ja koulutustapahtumassa opiskelijat huolehtivat kahvilapalveluluista, Lean-seminaarissa cocktail-tarjoilusta, SAKUstars-kulttuurikisoissa
aamiais-, lounas-, päivällis- ja iltajuhlatarjoiluista sekä KeskiPohjanmaan Yrittäjyyspolku -hanketilaisuudessa cocktailtarjoilusta.
Innostuksen aamupäivä – Hyvinvoiva työihminen -tilaisuudessa opiskelijat toteuttivat lähiruokateeman mukaiset
tarjoilut. Lisäksi elintarviketuotteita valmistavien yritysten
kanssa yhteisessä tilaisuudessa tavarantoimittajat esittelivät uutuustuotteita ja jatkojalostivat yhdessä opiskelijoiden
kanssa tuotteista maistuvia ruokalajeja.
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Ville Isoaho, Miia Karvonen,
lehtori Vesa Saarinen, Toni Parhiala ja
Joni Parpala.

Kansainvälinen osaaminen osa alan
ammattitaitoa
Tammikuussa ruotsalainen keittiömestari, opettaja Nils-Erik
Andersson vieraili jälleen kerran Ammattiopistossa pitämässä kokkiopiskelijoille Skandinaavisten ruokatrendien valmistusviikon ja Moderni Gastronomia -kurssin.
Henkilöstöravintola Paratiisissa toteutettiin kahtena päivänä ennätysmäärän ruokailijoita kerännyt ”Skandinaviska
Smaker” -lounasbuffet. Opetusravintola Kokkolinnassa järjestettiin illalliskattaus sekä perehdyttiin ruotsalaiseen Hus-

Opiskelija Anders Wentin vaihtamassa
työvuoroa. Entisestä rehtorista tulee uusi
ravintola-alan ammattilainen.

manskostiin ja leivottiin mm. "Nissen" kuuluisaa Tunnbrödohutleipää.
Neljä kolmannen vuosikurssin kokkiopiskelijaa oli á la
carte- ja Huippuosaajana toimiminen -kurssien TOP-jaksolla Ranskan Nantesissa maalis-huhtikuussa, työpaikkoina
paikalliset bistrotyyliset laadukkaat ravintolat. Opiskelijat
pääsivät tutustumaan mm. ranskalaiseen gastronomiaan,
hyppyvuoro-työpäiviin ja eurooppalaiseen elämänmenoon
sekä myös tuoreiden raaka-aineiden, kuten esim. kaiken
sorttiseen merenelävään kaupankäyntiin Talensac-torilla.
Opettaja Vesa Saarinen vieraili Erasmus + CUBE -projektin mahdollistama Nantesissa haastattelemassa ko. ravintoloiden päälliköitä ja vertailemassa samalla myös käytänteitä ja eroavaisuuksia. Vierailun aikana hän tutustui myös
paikalliseen Lycee de Bougainville -ravintolakouluun kontaktiopettaja Philippe Mercierin ohjaamana.

HENKILÖSTÖ:
TUULA ALPPINEN, lehtori, ravintolapalvelut
REEA HOTAKAINEN, lehtori, ravintolan ruokatuotanto, opintovapaalla
RIIKKA MYLLYMÄKI, lehtori, ravintolapalvelut
LEENA ROUKALA, lehtori, perustutkintovastaava, ravintolan ruokatuotanto, restonomi
MARJA RUOKONEN, lehtori, ruokatuotanto, erityisopettaja
VESA SAARINEN, lehtori, ravintolan ruokatuotanto, restonomi (ylempi AMK)
SAILA TOLPPANEN, lehtori, ruokatuotanto, restonomi (ylempi AMK)
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OPETUSRAVINTOLA KOKKOLINNA – 15 VUOTTA HYMYÄ JA OPPIA TYÖTÄ TEHDEN

Outi Rauma tarjoilemassa
Kokkolinnassa.

O

piskelijoille oppia on kertynyt tämän lukuvuoden
aikana myös lounasruokien valmistusmenetelmistä ja erilaisista tarjoilutavoista kuten esimerkiksi
vatitarjoilusta.
Kokkolinna tarjoaa maittavan lounaan lisäksi päivittäin
itse leivottua leipää. Kotimaisten perinneleipien – rieskan,
mallasleivän ja limpun – ohella käytännön harjoitusta on saatu tekemällä myös Lähi-idän, Afrikan ja Aasian leipiä.
Asiakkaiden iloksi Kokkolinnaa elävöitti elokuussa Emmi
Hyypän: ”If You Could Be Anything” -niminen valokuvanäyttely.

Uusi päivä alkamassa Kokkolinnassa, opiskelijat
Hanan Bious, Kia Ahopelto, Mia Rasmus ja
Venla Ekman.
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Perinteisten vuodenaikoihin liittyvien juhlien lisäksi
Opetusravintolassa on vietetty tunnelmallisia iltoja erilaisissa asiakastilaisuuksissa. Syksy lähti liikkeelle tarjoamalla
Keskiaika-illallista osana syyskuun alussa järjestettyä Kokkolan Keskiaikapäivät -tapahtumaa.
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi
ja Kpedun ”Tehdään yhdessä hyvää” -nimissä Kokkolinna
kutsui syyskuussa vieraaksi Kiviniityn yläkoulun kotitalouden valinnaisen ryhmän keittiölle ja saliin. Yhteisvoimin
valmistui lähiraaka-aineista perinteinen kotimainen lounas.
Ruotsalaisen keittiömestarin Nils-Erik Anderssonin johdolla tarjoutui tammikuussa mahdollisuus nauttia ruokia
Skandaavisen teeman mukaisesti.
Suuren suosion saavuttaneita teemalounaita on toteutettu Opetusravintolassa kevätlukukauden aikana keskiviikkoisin. Moni opiskelija on päässyt toteuttamaan myös
synnyinmaansa ruokakulttuuria.
Ranskalaista ruokaa ja viiniä oli tarjolla Kokkolinnassa
huhtikuussa täydennettynä Centria-ammattikorkeakoulun
ranskalaisten vaihto-opiskelijoiden luennolla Pariisista.
Oppia viinikulttuurista ja viinin tarjoilusta saatiin Kalle
Naatulan johdolla ”Kupliva seikkailu” -kuohuviinikurssilla
huhtikuussa.

HENKILÖSTÖ:
KAJ HAGA, ohjaava kokki
MARJA MEHTÄLÄ, ohjaava tarjoilija
SAIJA USKI, ravintolapäällikkö
SARI YLI-HUKKA, kokki ja tarjoilija

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALA
KOTITYÖ- JA PUHDISTUSPALVELUALAN PERUSTUTKINTO
KOTITYÖPALVELUJEN OSAAMISALA
KODINHUOLTAJA
PUHDISTUSPALVELUJEN OSAAMISALA
TOIMITILAHUOLTAJA

PUHTAUS- JA KIINTEISTÖPALVELUALAN AMMATTITUTKINTO
TOIMITILAHUOLON OSAAMISALA
TOIMITILAHUOLTAJA

Rahma Basalak ja Tanja Lindgren

P

uhtaus- ja kiinteistöpalvelualan syksy käynnistyi mukavissa merkeissä, kun Pohjanmaan TE-toimiston
Facebook-sivujen tiedotteesta kävi ilmi, että syksyllä
valmistuneet opiskelijat olivat työllistyneet hyvin.
Valmistuneista kahdeksasta opiskelijasta seitsemän työllistyi jo koulutusaikana. Kahdeksaskin valmistunut arvioi
työllistyvänsä kuukauden sisällä koulutuksensa päättymisestä. Arviointipalautteessaan opiskelijat antoivat koulutuksensa kokonaisarvosanaksi 4,9/5.
Viimeisimmät jo miltei ”tavaramerkiksi” muodostuneet
laitoshuoltajan ammattitutkinnot on suoritettu kuluneen
kevätlukukauden aikana. Muutama oppisopimusopiskelija
suoritti myös kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon toimitilahuollon osaamisalalta.
Kotityö- ja puhtauspalvelujen perustutkinnosta valmistui yksi toimitilahuoltaja. Maahanmuuttajille suunnatusta
kiinteistöpalvelujen perustutkinnon toimitilahuoltajan osaamisalalta valmistui tänä keväänä kuusi opiskelijaa, joista viisi
työllistyi jo koulutuksensa aikana.
uudet puhtaus-ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon
perusteet tulivat voimaan vuodenvaihteessa, ja ensimmäiset
opiskelijat aloittivat opiskelunsa maaliskuussa. Koulutusta on
kehitetty entistä työelämälähtöisemmäksi. Alaa opiskellaan
yhä enemmän käytännön työssä erilaisissa asiakaskohteissa.

Opiskelijatyytyväisyys on ollut hyvää luokkaa ja työllistymisnäkymät näyttävät jatkossakin erinomaisilta.
Työelämälähtöisyys näkyy puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla myös opiskelijoiden yksilöllisinä oppimispolkuina, joissa jokaisen opiskelijan kanssa suunnitellaan hänelle sopiva
väylä työelämään. Opiskelupolut ovat erilaisia: Joillekin on
löytynyt työpaikka nopeasti ja joillekin koulutusta on jatkettu oppisopimuksella, kun taas toiset opiskelevat pidempään.
Alan työnantajat ottavat yhteyttä suoraan Keski-Pohjanmaan ammattiopistoon etsiessään uusia työntekijöitä. Kun
sopiva työpaikka ilmaantuu, siihen löytyy työntekijä nopeasti ja joustavasti.
Tilat ovat olleet hienossa kunnossa, paikat järjestyksessä,
ja jopa nurkkapieliä on saatettu kuntoon. Kun Ammattikampuksella järjestetyt erilaiset tapahtumat ja tilaisuudet ovat
olleet ohi, opiskelijat ovat siistineet ja järjestäneet tilat jälleen opetuskäyttöön.

HENKILÖSTÖ:
JAANA LIIMATAINEN, kouluttaja, restonomi
ARJA MATTILA, kouluttaja, restonomi
PIRKKO RAHKONEN, kouluttaja, perustutkintovastaava, restonomi
(ylempi AMK)
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HYVINVOINTIALA

Lehtori Marja Aho, toimialapäällikkö Leena Sundell, emerita Pirjo
Hirvi ja lehtori Sari Haglund Hyvinvointikampuksen
Suomi 100 v. -itsenäisyysjuhlassa.

H

yvinvointikampuksella opiskelee noin 450 eri ikäistä opiskelijaa, jotka suorittavat sosiaali- ja terveysalan tai hiusalan ammatillisen perustutkinnon.
Sosiaali- ja terveysalan perustutkintoa opiskelee noin 400
opiskelijaa ja hiusalan perustutkintoa noin 30 opiskelijaa.
Perustutkintojen lisäksi Hyvinvointikampuksella on ollut
opiskelijoita suorittamassa seuraavia ammattitutkintoja: hieroja (12 opiskelijaa), jalkojenhoito (11 opiskelijaa), päihdetyö (6
opiskelijaa) ja välinehuoltaja (11 opiskelijaa). Myös mielenterveys- ja päihdetyön sekä vanhustyön erikoisammattitutkintoa
on opiskeltu. Erikoisammattitutkinnon on suorittanut noin 24
opiskelijaa, joista osa on tehnyt tutkinnon oppisopimuskoulutuksena.
Vuodenvaihteessa voimaan tullut uusi ammatillisen koulutuksen lakiuudistus ja elokuussa 2018 uudet tutkinnon perusteet toivat tälle keväälle paljon uusia mahdollisuuksia arvioida
ja kehittää omaa toimintaa. Kaikista tutkinnon osista ja perustutkinnoista on laadittu kuluvana keväänä uudet toteuttamissuunnitelmat. Lakiuudistus toi mukanaan uuden opettajuuden
ja uudet opetusmenetelmät sekä näytöt työpaikoilla koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.
Sosiaali- ja terveysalalle on voinut hakeutua yhteishaun jälkeen myös jatkuvalla haulla. Opiskelijat ovat aloittaneet omalla
henkilökohtaisella kehittämissuunnitelmalla ja hankkivat osaamista eri tavoin.
Hyvinvointikampuksen henkilöstö on kouluttautunut edellä
kerrottuihin muutoksiin. Myös uusia ajatuksia sekä ideoita toimintoihin ja oppimismenetelmiin on saatu. Digiosaamista on
kehitetty Still-hankkeen ja tutorin avustuksella.
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Tänä lukuvuonna on kehitetty edelleen erilaisia projekteja
yhdessä työelämän kanssa, esimerkkeinä iltapäiväkerhotoiminta, koulujen kanssa tehtävä yhteistyö ja kummityöpaikat.
Työelämään suunnatut kuntoutus- ja virikepäivät ovat jo nyt
Hyvinvointikampuksen vahvuuksia ja hyviä käytänteitä.
Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö on edelleen tiivistynyt,
mikä koetaan erittäin tärkeäksi kehittämiskohteeksi edelleen.
Jatkuvan vuoropuhelun avulla voidaan suunnitella koulutusta ja
sen tarpeellisuutta työelämän tarpeita ajatellen.
Syksyn ja kevään aikana työelämälle on järjestetty myös
koulutusinfoja, joissa on kerrottu uusista muutoksista sekä
pohdittu yhdessä hyviä käytänteitä työpaikalla järjestettävään
koulutukseen ja oppisopimuksen toteuttamiseen.
Alakohtaisia yhteistyöpalavereita on jatkettu. Samalla on
saatu kuulla myös työelämän haasteista ja ajankohtaisista asioista. Hyvinvointialojen työpaikalla järjestettävän koulutuksen
koordinointi on nimetty kahdelle asiantuntijaopettajalle, jotka
suunnittelevat ja sopivat paikat opiskelijoille.
Hyvä työllistyminen on vahvistanut sosiaali- ja terveysalalle
sekä hiusalalle hakijoiden kiinnostusta hyvinvointialoja kohtaan,
mikä on Hyvinvointikampukselle ja sen henkilöstölle opetuksen toteuttajana mieluisaa.

Leena Sundell
toimialapäällikkö

HIUSALA
HIUSALAN PERUSTUTKINTO
PARTURI-KAMPAAJAN OSAAMISALA
PARTURI-KAMPAAJA

Hiusalan opiskelijat valmistautumassa
Muotia 100 vuoden ajalta -nimiseen hius- ja pukunäytökseen.

H

iusalalla puhalsivat muutoksen tuulet, kun Heidi Hietala aloitti elokuussa uutena opettajana.
Uudet, innokkaat opiskelijat aloittivat opintonsa
parturi-kampaajiksi. Heistä valmistuu aikanaan tutkintonimikkeiltään viimeiset viralliset parturi-kampaajat.
Tutkintouudistus yhdisti hius- ja kauneudenhoitoalat, joten
tulevana syksynä aloittavien opiskelijoiden tutkintonimike on
kampaaja-parturi. Tutkintouudistus tarkoitti alan opettajille
myös ahkeraa toteuttamissuunnitelmien parissa työskentelyä
Reko- ja Reformi haltuun -hankkeissa.
Kolmannen vuoden opiskelijat aloittivat elokuussa viimeisen opintovuotensa. Ryhmään saatiin kaksi uutta opiskelunsa
päätökseen opiskelevaa opiskelijaa.
Suomi 100 v. -itsenäisyyden juhlavuosi näkyi monin tavoin.
Hyvinvointikampuksella syyskuussa järjestetyssä tapahtumassa hiusalan opiskelijat toteuttivat ideoimansa Muotia 100 vuoden ajalta -nimisen hius- ja pukunäytöksen.
Molemmat ryhmät suunnittelivat tapahtumaa yhteistyössä. Näytöksessä tarvittavia asuja etsittiin eri puolilta maakuntaa. Näytös esitettiin myös Kampushallissa järjestetyssä Avaa
ovi ammattiin -koulutusmessuilla. Näytöksessä esiintyneet
mallit olivat Kpedun eri opintoalojen opiskelijoita.
Ensimmäisen vuoden opiskelijat tekivät kampauksia myös
mm. Hyvinvointimessuille. Hiusalan opiskelijoita pyydetään
lukuisiin erilaisiin tapahtumiin kuten esim. kauppakeskuksiin,
kirjastoihin ja ikäihmisten palvelutaloihin. Kaikkiin ei ole va-

litettavasti mahdollisuutta osallistua, vaikka moniin kutsuihin
vastattiinkin myöntävästi.
Valmistuva ryhmä on työelämässä suurimman osan kevätlukukaudesta. Oppimisyritys Hiusoppia hoitavat ensimmäisen
vuoden opiskelijat. Markkinointia ja mainontaa on tehty sosiaalisessa mediassa. Asiakkaita Hiusopissa on riittänyt kiitettävästi.
Heidi Hietalan jäätyä äitiyslomalle opettajaksi saatiin Tarja
Borén-Karppi, joka on toiminut sijaisena aiemminkin.
Koulutusuudistuksen myötä hiusalalla aloitti myös oppisopimusopiskelija. Alkuvuodesta hiusalalle tuli kymmenkunta
jatkuvan haun hakemusta, ja hakijat pyydettiin haastatteluun.

HENKILÖSTÖ:
TARJA BORÈN-KARPPI, sivutoiminen tuntiopettaja, kampaajamestarin eat
HEIDI HIETALA, päätoiminen tuntiopettaja, estenomi, äitiyslomalla
TUIJA KONTTIJÄRVI, lehtori, perustutkintovastaava, estenomi, ekokampaaja
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SOSIAALI- JA TERVEYSALA
SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO
ENSIHOIDON OSAAMISALA
LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN OSAAMISALA
MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALA
SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON OSAAMISALA
VAMMAISTYÖN OSAAMISALA
VANHUSTYÖN OSAAMISALA

LÄHIHOITAJA (MYÖS AMMATTILUKIO)

Kata Korpela ja Elisa Ukskoski

H

yvinvointikampuksella lähdettiin miettimään uutta
opettajuutta ja ammatillisen koulutuksen tuomaa reformillista muutosta opetustyöhön ja ohjaukseen.

Yhdessä enemmän ja yhdessä paremmin
Opetushenkilöstö on kokoontunut säännöllisesti yhteistoiminnallisiin palavereihin kehittämään yhdessä uudenlaista koulutusta ja opetusmenetelmällisiä ratkaisuja.
Lukujärjestyksen osalta kokeiltiin jo opiskelijan säännöllistä
koulupäivää ja yhteistoiminnallista oppimista toteuttamalla ns.
pajatunteja, joiden ideana on se, että opiskelijalla on joka päivä
koulua ja hän oppii itsenäistä tiedonhankintaa sekä asioiden yhdessä prosessointia opiskelutovereiden kanssa. Opiskelu alkaa
orientaatiotunnilla ja oppimista syvennetään sekä täydennetään
pajatuntien aikana. Pajatuntien sisältöihin ja tehtäviin palataan
oppituntien aikana.
Muutoinkin yhdessä tekeminen painottuu oppimistilanteissa. Hyvinvointikampus tekee paljon yhteistyötä alueen työpaikkojen kanssa. Esim. kasvun tukemisen ja ohjauksen -jaksolla
opiskelijat toteuttavat itse suunnittelemansa teeman pohjalta
lapsiryhmälle tai vanhuksille toimintaa. Muissakin tutkinnon
osissa näkyy tiimityö ja työyhteistyö.
Hyvä esimerkki on toimiva yhteistyö Keski-Pohjanmaan
kansanopiston Virtasten kanssa. Opiskelijat ovat olleet Virtasten kanssa työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa ja osallistuneet luonnonvara-alan Kannuksen toimipaikassa Green Care
-hankkeen toimintaan.
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Suomi 100 v., Vuoden lähihoitajaopiskelija ja
Taitaja2018
Hyvinvointikampus järjesti syyskuussa oman Suomi 100 v. -itsenäisyysjuhlan, jossa oppilaitoksen entinen lehtori Pirjo Hirvi
kertoi sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehittymisestä vuosikymmenien saatossa. Juhlatilaisuus oli yhteishenkeä nostattava.
Vuoden lähihoitajaopiskelijaksi opiskelijaäänin valitun Janniina Nykäsen palkitsivat Hyvinvointikampuksen johto yhdessä
ammattijärjestöjen kanssa kansallisena lähihoitajapäivänä 27.1.
Ensihoidon osaamisalassa opiskeleva Emma Hannula osallistui lähihoitajalajin Taitaja2018-semifinaaliin. Hannula suoriutui hienosti karsiutuen finaalista hiuksenhienosti.
Lähihoitajakoulutukseen on voinut hakeutua vuodenvaihteesta alkaen joustavasti joko yhteishaussa tai jatkuvassa
haussa. Lähihoitajakoulutuksen jatkuva haku käynnistyi heti
vilkkaasti, joten lähihoitajakoulutukselle on ilmiselvää tarvetta
ja tilausta.

Välinehuoltajan ammattitutkinto
Välinehuoltajan ammattitutkinto alkoi tällä erää viimeisen kerran marraskuussa 2017. Ryhmässä on 11 opiskelijaa, joista kolme opiskelee oppisopimuksella. Tämän ryhmän kanssa tehtiin
huhtikuussa opintokäynti Oulun yliopistollisen keskussairaalan
välinehuoltoon.

Koulutuksella on jo pitkät perinteet Kokkolassa. Muutamien vuosien välein on koulutettu pieni ryhmä kerrallaan. Koulutuksessa painottuu työelämälähtöisyys. Lukuvuotta 2018-2019
suunnitellaan yhdessä työelämän kanssa. Samalla pohditaan
myös sitä, onko alueella tarvetta välinehuoltajan perustutkintoon.

Vanhusten erikoisammattitutkinto
Vanhustyön erikoisammattitutkintoryhmän 10 opiskelijaa, joista
seitsemän opiskelee oppisopimuksella, valmistuvat yksilöllisten
opintopolkujen mukaisesti tämän kevään aikana.
Koulutus käynnistyi muutaman vuoden tauon jälkeen toukokuussa 2017. Koulutus on työelämälähtöistä, joten tarkoituksena on jatkossakin järjestää sitä työelämän tarpeiden mukaan.

Hanketoiminta: Mao ja LuoNa
Hyvinvointikampus on tiiviisti mukana myös hanketoiminnassa. Mao-hanke on ollut merkittävä hanke osallistujille, ja se on
saanut paljon hyvää palautetta. Hankkeen aikana kahdeksan aikuisopiskelijaa on saanut suoritettua kolme pakollista tutkinnon
osaa.
Opintojen aikana heille tarjottiin mm. S2-opetusta (suomi
toisena kielenä -opetus) ja matematiikan lisäopetusta. Heillä
on ollut myös enemmän työssäoppimistunteja ja teoriatunnit
on opetettu mahdollisimman käytännönläheisesti. Maaliskuussa
2017 alkanut Mao-hanke, joka on Opetushallituksen rahoittama, päättyy 30.6.2018.
LuoNa-hankkeessa luodaan uusia luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia Green Care -palvelumalleja Keski-Pohjanmaalle ja Pohjanmaalle.

HENKILÖSTÖ:
MARJA AHO, lehtori, erityisopettaja, KM
SONJA AHO, lehtori, Ttm
AILA BJÖRKLUND, lehtori, TtM
IIRIS FRIIS, lehtori, TtM
EEVA HAAVISTO-KRONQVIST, lehtori, LtK,
SARI HAGLUND, lehtori, perustutkintovastaava, opinto-ohjaaja, KM
LEENA HARJU, päätoiminen tuntiopettaja, KM
ANNELE HEIKKILÄ, päätoiminen tuntiopettaja, TtM
TARJA INGMAN, kouluttaja, YTM
SINIKKA KURKISUO lehtori, FM
AILA KERO, lehtori, TtM
MERJA KIVINEVA, päätoiminen tuntiopettaja, FM
projektipäällikkö siihen ja siihen saakka, KM
PÄIVI LAAJALA, päätoiminen tuntiopettaja, YTK
EIJA MALILA, lehtori, FM
HILKKA MOMMO, lehtori, TtM
LINDA NEVALAINEN, kouluttaja, hierojan at, jalkaterapeutti (AMK)
PAULA NIEMI, lehtori, VTM
ANSSI PULKKINEN, kouluttaja, sairaanhoitaja (ylempi AMK)
HANNA RENLUND, lehtori, TtM
AULI SAARI, lehtori, KM
JAANA SINKO, lehtori, TtM, lehtori, opinto-ohjaaja, virkavapaalla
1.1.2017 – 17.6.2018
KATARIINA SIPILÄ, lehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja,
kotitalousopettaja
CATARINA SLOTTE, lehtori, KM
TOVE STRÖMBÄCK, lehtori, TtM
LEENA SUNDELL, toimialapäällikkö, TtM
SATU SUNDELL, lehtori, YM
CARIN SUNDQVIST, lehtori, FM
TIINA SÄÄTELÄ. lehtori, TtM
EIJA VUOLLE, päätoiminen tuntiopettaja Ttm
TARJA ÅVIST, kouluttaja, opinto-ohjaaja, TtM
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LUONNONVARA-ALA

L

uonnonvara-alalle reformi on tuonut entistä enemmän
mahdollisuuksia kouluttaa nuoria ja aikuisia työtä tekemällä ja oikeissa työtehtävissä. Myös työelämä on kiitellyt
opetuksen tuloksia onnistuneiksi. Alalta valmistuvat opiskelijat
osaavat tehdä töitä ja heillä on oikeanlainen asenne työelämään.

Sitä saa, mitä tilaa
Opiskelijapalautteet ovat olleet hyvät. Parasta on ollut nähdä
myönteinen kehitys henkilökohtaisten opinpolkujen toteutumisessa ja ohjauksen parantumisessa. Opiskelijat ovat työllistyneet
hyvin ja keskeyttämisprosentit olleet pieniä. On pystytty toimittamaan siis sitä, mitä on tilattu.
Opiskelijapalautteissa erityiskiitos on annettu henkilöstön
välittävästä suhtautumisesta ja rautaisesta ammattitaidosta, mitä
on edesauttanut henkilöstön aktiivinen ote itsensä kehittämiseen ja kouluttautumiseen.

Luovaa ja eteenpäin menevää koulutusta
Alan Luova-amis pedagogiikan onnistumiseen tärkeimpänä on
ollut yhteinen, aito halu kouluttaa alan ammattilaisia sekä tehdä
se hyvin ja hyvässä hengessä. On kokeiltu ja tarvittaessa myös
korjattu toimintamalleja. Yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Kaustinen
Koulutuksien tuotteistukset ja täsmäosuvuuden kehittäminen
ovat tuoneet Kaustiselle runsaasti aikuisopiskelijoita. Kaustista
voidaan pitää myös hevosalan Suomen parhaana eläinten koulu-

TOIMIPAIKKAPÄÄLLIKÖT:
PERHO: MATTI LOUHULA, toimipaikkapäällikkö, agrologi (AMK), MBA
KANNUS: EIJA MÄKI-ULLAKKO, perustutkintovastaava, MMM
KAUSTINEN: SIRPA PUUSAARI, perustutkintovastaava, agrologi

48

tuksen asiantuntijaorganisaationa ja siten merkittävänä hevosten
hyvinvoinnin edistäjänä.

Perho
Perhon toimipaikassa hevostalouden koulutus oli Suomen vetovoimaisinta kuluvana vuonna. Perhon hevosväki on ollut todella aktiivista some-maailmassa ja erilaisissa hevostapahtumissa, joissa se on ollut yhdessä opiskelijoiden kanssa. Luonto-ja
ympäristöalalla on tehty todella hienoa yhteistyötä työelämä- ja
hankekumppanien kanssa. Ennakkoluulottomia uusia koulutustuotteita on saatu jo myyntiin ja toteutukseen saakka.

Vahvaa liikkuvuutta ja hanketoimintaa
Ulkomailla on suoritettu tänäkin lukuvuonna runsaasti opintojaksoja ja kokemukset ovat olleet todella hyviä. Alan perinteisesti vahvaa hanketoimintaa on tehty Oma Nauta-, Ajantasalla-,
Luonnossa on mahdollisuuksia-, Turkistaito- sekä kolmessa metsäalan hankkeessa.

Opiskelijat monessa mukana
Opiskelijat ovat olleet aktiivisesti mukana kehittämässä omaa
ammattitaitoaan ja osaamistaan osallistumalla lukuisten erilaisten
tapahtumien, tilaisuuksien ja vastaavien järjestämiseen.
Luonnonvara-ala kouluttaa ja ohjaa tulevaisuuden osaajia entistä joustavammin ja työelämälähtöisemmin. Tässä porukassa on ollut
hyvä tehdä töitä ja nauttia joka päivä
töihin tulosta.
Hanna-Mari Laitala
toimialapäällikkö

ELÄINTENHOITO (KANNUS)
MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO
ELÄINTENHOIDON OSAAMISALA (KENNELALA)
ELÄINTENHOITAJA (MYÖS AMMATTILUKIO)

Enni Siekkinen, Senja Herronen ja
Minttu Kalliokulju.

T

ämän lukuvuoden alussa kennelalan opiskelut aloitti
22 opiskelijaa. Yhteensä opiskelijoita on ollut n. 50,
joista eläintenhoitajaksi valmistuu tänä keväänä 13
opiskelijaa.
Eläintenhoitajiksi opiskelevien opintoihin on tänä lukuvuonna sisältynyt mm. koirien hoitamista, trimmaamista ja kouluttamista sekä pieneläinten (esim. marsujen ja rottien) sekä
tuotantoeläinten hoitamista. Työssäoppimista on tehty mm.
eläinklinikoilla, eläinkaupoissa ja rekikoirayrityksissä.

Kälviän Virtaset
”Hyvinvoinnin tuottaminen eläinten avulla” -kurssilla opiskelijat opastivat Keski-Pohjanmaan kansanopiston Virtasetryhmää eläintenhoidossa ja kouluttamisessa sekä syksyllä
että keväällä parin viikkoa kestäneillä jaksoilla Kannuksessa.

Koiraurheilu- sekä lukuisat muut
tapahtumat ja messut – myös vieraita kävi
Opiskelijat osallistuivat nuorten Kannuksessa elokuussa
käytyjen tokon ja rally-tokon SM-kilpailujen järjestämiseen.
Opiskelijat olivat mukana järjestämässä useita muitakin eri
koiraurheilutapahtumia kuten esim. toko-kokeita ja rallytokokilpailuja.
Eskolan kyläkoulu vieraili kennellinjalla lokakuussa ja Sievin ala-asteen oppilasryhmä marraskuussa.
Opiskelijat osallistuivat koirashow-esityksellä ja omalla
esittelypisteellä Kampushallin Avaa ovi ammattiin -koulutusmessuille marraskuussa ja Edu+Job-tapahtumaan helmikuussa.
Toiminnallisesti vilkkaaseen marraskuuhun sisältyi myös
Seniori Virtasten jumppatuokio koirien kanssa Kälviällä ja
joulunavaus omassa Dogness-hallissa Kannuksessa.

Jenna Oinonen ja Monni.

Helsingin Koiramessut ja
kiimantarkkailukurssi
Kennellinjan kolmannen vuoden opiskelijat edustivat Kannuksen toimipaikkaa joulukuussa Helsingissä Koiramessut2017-tapahtumassa, jossa he pitivät esityksiä ja näytöksiä
useista eri aiheista kaikkina kolmena päivänä.
Kannuksessa järjestettiin opetus Keski-Pohjanmaan kansanopiston hallinnoimalle kiimantarkkailukoirakurssille, joka
on toteutettu kuluvan kevään aikana.

KpeduMoves ja Willipäivä
Huhtikuussa kennellinjan toimintaan tutustui kannuslainen
Myllärin päiväkoti.
KpeduMoves-hankkeen merkeissä kennellinjan opiskelijat kävivät toukokuussa välituntiliikuttamassa Kokkolan Hyvinvointikampuksen opiskelijoita. Kannuksen perinteisessä
Willipäivässä opiskelijat toteuttivat mm. koirien toko-juoksua ja ajeluttivat lapsia koirakärryissä.

KV-toiminta
Useat kennellinjan opiskelijat ovat olleet työssäoppimassa
ulkomailla, mm. Espanjassa ja Kroatiassa. Työssäoppimista
on tehty pääasiassa löytöeläintarhoissa kodittomien koirien
parissa ja kasvattajilla.

HENKILÖSTÖ:
PÄIVI BERG, lehtori, FM
TYTTI LINTENHOFER, päätoiminen tuntiopettaja, eläintenkouluttaja
PIRITTA PÄRSSINEN, lehtori, perustutkintovastaava, FM
MILLA TUOVINEN, eläintenhoitaja, maatalousalan pt, eläintenhoitaja
JONNA VAINIO-PELTOLA, kennelvastaava, maatalousalan pt, eläintenhoitaja
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MAATALOUSALA (KANNUS)
MAATALOUSALAN PERUSTUTKINTO
MAATILATALOUDEN JA MAATALOUSTEKNOLOGIAN OSAAMISALAT
MAASEUTUYRITTÄJÄ (MYÖS AMMATTILUKIO)

Panu Keränen ja Jaakko Salmu

K

annuksessa on siirrytty Pois luokkahuoneista -metodin mukaisesti oppimaan entistä vahvemmin käytännön töihin.

Tekevämpää meininkiä Farmilla
Maatilatalouden opiskelijat hankkivat entistä enemmän osaamista Farmi-opetusmaatilalla tehden vuodenaikoihin liittyviä
työtehtäviä pelloilla, rakennustyömailla, kiinteistöissä, metsissä
ja navetassa. Maatalousteknologian opiskelijat puolestaan keskittyvät toimipaikan huolto-korjaamon asiakastöihin, tekevät
kiinteistön ja piha-alueiden hoitotöitä sekä maansiirto- ja maanrakennustöitä.

Myös teoriaa ja yrittäjyyttä sekä
projektitoimintaa
Teoriaopetustakin on, sillä maaseutuyrittämiseen liittyy paljon
tuotannon suunnitteluun ja seurantaan liittyviä työtehtäviä, joihin pitää saada riittävän hyvä teoriapohja. Yrittäjyysopintoihin
sisällytetään myös projekteja. Opiskelijat olivat mukana esim.
Hoivamaatila- ja Maaseppälehti-projekteissa sekä järjestivät tinkimaidon myyntiä ja virkistyspäivätapahtuman.
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Iso käsi yrityksille, työnantajille ja
työpaikkaohjaajille
Tutkinnossa vaadittava osaaminen karttuu suunnitelmallisesti ja
ammattitaitoa laajennetaan ja syvennetään työpaikoilla. Suuri
kiitos kaikille yrityksille, työnantajille ja työpaikkaohjaajille, jotka ovat olleet tukemassa ja ohjaamassa opiskelijoita sekä arvioimassa näytöissä heidän osaamistaan.

Monimuoto-opiskelulla tarvetta ja kysyntää
Maatalousalan perustutkinto-opintoja järjestetään myös monimuotoisesti: lähi-, etä- ja verkko-opintoina sekä työpaikoilla
tapahtuvana koulutuksena. Monimuoto-opintoihin voi hakeutua jatkuvan haun kautta, ja opiskelun voi aloittaa itselle parhaiten sopivana ajankohtana. Jokaiselle tehdään henkilökohtainen
suunnitelma opinnoista ja tutkinnon suorittamisesta. Tutkinto
tarjoaa myös paljon valinnaisuutta. Monimuoto-opinnot sopivat erityisesti alan vaihtajille ja maatilojen sukupolvenvaihdostilanteissa oleville.

KV-jaksot ja AMK-opinnot
Maatalousalan opiskelijat ovat osallistuneet innokkaasti kansainvälisille jaksoille. Kuluneen lukuvuoden aikana myös ensimmäiset aikuisopiskelijat osallistuivat KV-jaksoille, kohdemaina
Irlanti, Ranska ja Luxenburg. Yhteistyötä on tehty myös Oulun
AMK:in kanssa tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuus opiskella AMK-matematiikkaa ja valmistautua siten jo tuleviin jatkoopintoihin.
Maatalousalan tulevaisuuden osaamistarpeissa korostuvat
kansainvälisyyteen ja yritysjohtamiseen sekä tuotantoteknologian hallintaan liittyvät taidot, joita voi kehittää perustutkinnon
jälkeen lisää AMK-opinnoissa.

Toimialapäällikkö
Hanna-Mari Laitala ja
lehtori Jari Orjala olivat
mukana MTK 100 -juhlassa.

Lean: opiskelijoiden osaamisen kehittyminen
ja koulutuksen kehittäminen
Farmilla on oltu edistyksellisiä ottamalla käyttöön Lean-prosessinjohtamiseen liittyviä toimintatapoja. Tavoitteena on saada
karsittua turhaa hukkaa sekä kehittää toimintaa työn tekemisen ja opiskelijoiden ohjaamisen näkökulmasta. Opiskelijoiden
osaamisen kehittyminen on ollut tässäkin se keskeisin ajatus.
Leanin käyttö johtamisen menetelmänä on alkanut yleistyä
myös maatalous- ja maaseutuyrityksissä.

Satatonnari Viinikki ja uusi navetta
oppimisympäristönä
Kannuksen toimipaikkaan saatiin ensimmäinen ns. satatonnari, sillä Viinikki-lehmä saavutti hienon 100.000 tuotetun maitokilon rajapyykin viime syksynä. Loistava suoritus Viinikiltä,
yhdessä opiskelijoiden, henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden
kanssa.
Talvikuukausina on suunniteltu ahkerasti uutta navettaa,
joka oppimisympäristönä vastaisi kehittyvän elinkeinoelämän
ja opetuksen tarpeisiin. Lehmien koko on kasvanut vuosien
myötä, teknologia mennyt eteenpäin huimin harppauksin ja
bioturvallisuuteen liittyvien riskien määrä kasvanut, joten uudelle oppimisympäristölle on perustellusti tarvetta.

Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto -koulutusväkeä.

hoitamisen osaamisalalla. Samaan tutkintoon kuuluu myös
tuotantoeläinten tilasiemennys -tutkinnon osa. Nautojen
tilasiemennyskoulutusta on järjestetty yhteistyössä Faba
Osuuskunnan kanssa, samoin seminologin ammattitutkintoon
kuuluvia näyttöjä.

Maatalouskoneasentajan
ammattitutkintokoulutus ja muu at-koulutus
Maatalouskoneasentajan at-koulutusta toteutetaan Kannuksessa tiiviissä yhteistyössä yhteistyökumppaneiden eli konevalmistajien, maahantuojien ja huoltoliikkeiden kanssa. Maaliskuussa
aloitti uusi ryhmä. Opiskelijat tulevat opiskelemaan Kannukseen laajalta alueelta, sillä tämän muotoisena koulutusta ei järjestetä muualla.
Koulutus koostuu parin päivän mittaisista lähipäivistä ja
työssäoppimisesta. Yhteistyön ansiosta lähipäivillä on aina
konevalmistajilta kouluttajat mukana, mikä mahdollistaa sen,
että opiskelijat saavat uusinta tietoa huolloista ja korjauksista.
Samalla opettajatkin saavat päivitettyä tietojansa. Opetusta
tapahtui myös konevalmistajien ja huoltoliikkeidenkin tiloissa.
Tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkintoa ovat tänä lukuvuonna opiskelleet maatalouslomittajat
monimuotokoulutuksena. Näyttöjä on suoritettu sorkkien

HENKILÖSTÖ:
PETRI AHONIEMI, päätoiminen tuntiopettaja, agrologi (AMK)
HEIKKI ERÄNUMMI, työnjohtaja, autokorimekaanikon at
PAULI HAAPONIEMI, päätoiminen tuntiopettaja, teknikko
SEIJA HAKA, karjanhoitaja
ILSE HEINO, lehtori, MMM
TAPIO HERNESNIEMI, lehtori (turkistalous), agrologi
SUVI HIRVIKOSKI, päätoiminen tuntiopettaja, HuK
NOORA HOTAKAINEN, karjanhoitaja, agrologi (AMK)
JONI HÄKKILÄ, lehtori, agrologi
ANTTI KIPPO, lehtori, agrologi (AMK)
MAARIT KÄRKI, päätoiminen tuntiopettaja, agrologi (ylempi AMK)
MARKKU LAMPINEN, maataloustyönjohtaja
JUHA LANDIN, lehtori, talonrakennusalan eat
MIIA LUOMA-TOKOI, sivutoiminen tuntiopettaja, agrologi (AMK)
EIJA MÄKI-ULLAKKO, toimipaikkapäällikkö, perustutkintovastaava, MMM
JARI ORJALA, lehtori, opinto-ohjaaja, tilanhoitaja, agrologi
SAKARI RAHKONEN, lehtori, agrologi
ASTA REKILÄ, henkilökohtainen avustaja
ELISA RUUSUNEN, päätoiminen tuntiopettaja, merkonomi
JUHA SÄMPI, päätoiminen tuntiopettaja, maatalouskoneasentajan at
ESA VIHANTA, ohjaava ammattihenkilö/kiinteistönhoitaja
JUHA YLI-KORPELA, päätoiminen tuntiopettaja, metsätalousteknikko
MIKA YLI-KOTILA, vastaava karjanhoitaja, maatalousalan pt
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METSÄALA (KANNUS)

Kuva: Laurent Somma

METSÄALAN PERUSTUTKINTO
METSÄKONEENKULJETUKSEN OSAAMISALA
METSÄKONEENKULJETTAJA (MYÖS AMMATTILUKIO)

Metsäkoneenkuljettajaopiskelija Riki Myllymäki
oli työssäoppimassa Ranskassa tammikuussa 2018.

T

ämä lukuvuosi oli metsäopetuksessa historiallinen, sillä syksyllä 2017 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymälle järjestämisluvan
metsäkoneenkuljettajakoulutuksen perustutkintokoulutukseen
1.1.2018 alkaen.

Vahvistunut metsäalan koulutus
Siten pitkäaikainen yhteistyö metsäkoneenkuljettajakoulutuksessa Tampereen seudun ammattiopisto Tredun kanssa päättyi
31.12.2017. Kaikki Kpedun metsäalan opiskelijat ovat olleet
vuodenvaihteesta lähtien Keski-Pohjanmaan ammattiopiston
opiskelijoita myös hallinnollisesti. Hakumenettelykin helpottuu,
sillä hakeutuminen tapahtuu suoraan ammattiopiston Kannuksen toimipaikkaan.

Joustavaa ja monimuotoista työelämälähtöistä
koulutusta Kannuksessa
Oman järjestämisluvan myötä metsäkoneenkuljettajien opiskelijamäärät nousivat jonkin verran. Jatkuvan haun myötä opiskelijoita otetaan sisään myös muulloin kuin kevään yhteishaussa.
Metsäalan opiskelijoita Kannuksen toimipaikassa on yhteensä n. 100 eri osaamisaloilla (perustutkinnot ja ammattitutkinto).

HENKILÖSTÖ:
PERTTI HANNI, lehtori, perustutkintovastaava, ammatillinen erityisopettaja,
metsäta¬lousinsinööri (AMK)
HANNU HEIKKILÄ, lehtori, metsätalousinsinööri
PETTERI KATTILAKOSKI, päätoiminen tuntiopettaja, metsäkoneenkuljettajan at
PASI LÖYTYNOJA, päätoiminen tuntiopettaja, metsäkoneenkuljettajan at
PENTTI ROIVAS, lehtori, metsätalousteknikko
TERO TAKALO, päätoiminen tuntiopettaja, metsätalousinsinööri (AMK)
JOONAS TUIKKANEN, päätoiminen tuntiopettaja, metsäkoneenkuljettaja
JUHO-MIKKO WIDGREN, päätoiminen tuntiopettaja, metsäkoneenkuljettajan at
JUHA YLI-KORPELA, lehtori, metsätalousteknikko

52

METSÄALAN PERUSTUTKINTO
METSÄTALOUDEN OSAAMISALA
METSURI-METSÄPALVELUJEN TUOTTAJA

Metsäkoneenkuljettajakoulutusta järjestetään sekä perustutkintoon että ammattitutkintoon.
Opiskelijamäärät jakautuvat siten, että perustutkintoja opiskelee n. 85 opiskelijaa ja ammattitutkinnoissa n. 15 opiskelijaa.
Ammattitutkinnoissa osa opiskelee valmistavan koulutuksen ja
osa tulee työelämästä suoraan näyttöihin.
Metsuri-metsäpalvelujen ammattiin opiskelevien opintoihin
on tänä lukuvuonna sisältynyt mm. ensiharvennusta opiskelijoiden omilla metsätiloilla ja puutavaran lähikuljetusta kuormatraktorilla.
Tänä keväänä toteutettiin täsmäkoulutus kuuden liettualaisen opiskelijan ryhmälle, joka työllistyy suoraan Metsänhoitoyhdistys Keski-Pohjann palvelukseen. Opiskeltava tutkinnonosa on metsähoitotyöt.

Metsäkoneenkuljettajia työelämän tarpeisiin
Metsäalan yleinen myönteinen vire jatkuu. Puun käytön lisääntymisen myötä metsäkoneenkuljettajien kysyntä kasvaa
edelleen. Tämä näkyy mm. hyvässä työssäoppijoiden työhönsijoittumisessa ja siinä, että opintonsa saavat päätökseen kaikki
kolmannen vuoden opiskelijat. Myös työelämään pääsy valmistumisen jälkeen on varmaa.
Vetovoimaiseen metsäkoneenkuljettajakoulutukseen hakeutuu hyvin motivoituneita opiskelijoita. Ainoastaan yksi opiskelija on keskeyttänyt aloittamansa opinnot tänä lukuvuonna.
Konekalustoa myös uusitaan investointisuunnitelman mukaisesti. Ensi syksyn opiskelijoiden harjoitustöissä on käytössä
uusi ajokone.
Metsäala on näkynyt hyvin myös erilaisissa messutapahtumissa ja alan koulutuksen markkinointitilaisuuksissa, joissa on
päässyt kokeilemaan myös metsäkonesimulaattoria.
Metsäalan opettajaosaajat ovat osallistuneet myös verkkoopetuksen kehittämistyöhön Metsät kasvuun digitaalisesti
-hankkeessa.

LUONTO- JA YMPÄRISTÖALA (PERHO)
LUONTO- JA YMPÄRISTÖALAN PERUSTUTKINTO
LUONTOALAN OSAAMISALA
LUONTO-OHJAAJA (MYÖS AMMATTILUKIO)

Tomi Mastokangas, Elmeri Väisänen,
Antti Mäkinen, Joni Linna, Daniel Kulla
ja lehtori Vesa Peltokangas.

L

uonto-ohjaajista on koulutettu yhä enemmän eränkäynnin
ja luontopalvelujen moniosaajayrittäjiä.

Käytännönläheinen tuotteistaminen: Uusi
melontareitti sujuvassa yhteistyössä
Luonto- ja ympäristöala on siirtynyt joissakin tutkinnon osissa
käytännönläheiseen tuotteistamiseen. Vesistöjen kunnostaminen
ja hoitaminen -tutkinnon osassa on kunnostettu Penninkijoella
uutta 15 km:n melontareittiä, joka tulee palvelemaan ja tarjoamaan virkistystä esim. yritysten henkilökunnalle järjestämissä työhyvinvointipäivissä.
Luonto- ja ympäristöalan opiskelijat suunnittelevat ja toimivat ohjaajina ko. reitillä. Koulutuksessa, suunnittelussa ja reittien
testauksessa on tehty yhteistyötä Kokkolan seudun kehitysyhtiön (Kosek) sekä Reittien ja matkailupalveluiden Keski-Pohjanmaa
-hankkeen kanssa.

Monimuoto-opetus ja ”lukion luontopolku”

Riistateurastamon jatkojalostus ja Komanteen
taukomökki
Riistateurastamon jatkojalostuksen toimivuutta on edelleen parannettu. Käsittelyyn vastaanotettiin karhuja, hirviä, metsäpeuroja ja muita riistaeläimiä. Metsästyseurojen yhteistyö ja kiinnostus
hyödyntää teurastamon palveluja on vakiintunut.
Komanteen kosteikon reunamille on valmistunut taukomökki.

Kansainvälinen yhteistyö laajentunut
Kpedun edustajat ja Liettuan Zagaren puistometsäalueen johtaja allekirjoittivat lokakuussa Perhossa koulutussopimuksen, joka
mahdollistaa ammattiopiston opiskelijoiden luonto-ohjaajan tutkinnon osien suorittamisen myös Liettuassa.
Ensimmäiset neljä opiskelijaa suorittivat opettajakaksikkonsa
johdolla maaliskuussa kestävällä tavalla toimimisen sekä metsästys
ja riistan käsittely -tutkinnon osat Liettuassa.
Virossa – toisessa kansainvälisessä oppimisympäristössä – toteutettiin hanhijahti lokakuussa.

Näyttötutkintoperusteinen monimuoto-opetus mahdollistaa
luonto-ohjaajaksi opiskelun myös työssä käyville, luonnosta ja
yrittäjyydestä kiinnostuneille henkilöille.
Tutkinnossa voi suorittaa myös ”lukion luontopolku” -oppimäärän ja valmistua siten myös ylioppilaaksi.

Messuvierailu ja koulutuksen järjestäminen
Luontomatkailun yritystoiminnasta kiinnostuneet opiskelijat osallistuivat huhtikuussa Jyväskylän Retkelle-messuille, joilla vieraili
suuri määrä luontomatkailusta kiinnostuneita asiakkaita.
Perhon luonto- ja ympäristöalan koulutus vastasi metsästysseurojen tarpeisiin järjestämällä metsästäjän terveys- ja hygienia
-teemaisen kaksipäiväisen koulutuksen Keski-Pohjanmaan alueen
metsästäjille toukokuussa.

Joni Linna ja
Daniel Kulla.
HENKILÖSTÖ:
JORMA KOIVUNIEMI, kouluttaja, perustutkintovastaava,
metsätalousinsinööri (AMK)
VESA PELTOKANGAS, lehtori, riistaopettaja, insinööri
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HEVOSTALOUS (PERHO)
HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO
HEVOSTALOUDEN OSAAMISALA
HEVOSTENHOITAJA

Ykköset ryhmäytyivät
Koirasalmessa elokuussa

Rekiretkellä Komanteen järvelle.

H

evostenhoitajaopintonsa aloitti elokuussa 14 innokasta ja syyskuussa monimuoto-opintoja kahdeksan
opiskelijaa. Kakkoset aloittivat työssäoppimalla. Kolmoset harjoittelivat maastoesteitä. Ratsastuskoulun toiminta
käynnistyi kesätauolta, jolloin opiskelijat pääsivät harjoittelemaan aidoissa tilanteissa.
Perhon Elojuhlaa vietettiin syyskuussa, päätähtinä Suomi
100 ja 110-vuotias suomenhevonen. Opiskelijat järjestivät
keppihevoskilpailut, talutusratsastusta ja hevoskärryajelutusta.
Ratsastuskoulu ja SRL:n Pohjanmaan aluejaosto toteuttivat hevoskerhonohjaajakurssin, mukana Perhon opiskelijoita. Opiskelijat järjestivät myös ratsastusretkiä ja rekiretkiä Komanteen
järvelle.
Suomi 100 ja suomenhevonen 110 -juhlakulkue, jossa oli
suomenhevosia, Perhon opiskelijoita ja henkilöstöä sekä sotaveteraaneja, järjestettiin 5.12. Toimipaikan pikkujoulu sisälsi

Kiia Pollari ja Pauli.

rekiajelua, hiihtoratsastusta, pulkkailua ja herkkuja sekä yksyn
ahkerimman hevostenhoitajan palkitsemisen.
Huhtikuussa Tampereen Hevoset-messuilla osallistui Kpedu
Perhon ja Kaustisen yhteisosasto, mukana Perhosta kakkoset.
Nuoret ratsut ja opiskelijat harjoittelivat laatuarvosteluun irtohypytysharjoituksissa. Perhon ykköset hoitivat ja ajoivat ravihevosia Kaustisella ja Kaustisen ykköset ratsastivat ja juoksuttivat
Perhossa. Belgiassa työssäoppimisjaksolla ollut Kia Pollari kertoi
kokemuksistaan Perhon muille opiskelijoille.
Suomenhevosratsujen laatuarvostelun karsinnassa opiskelijat olivat toimihenkilöinä. Mukaan oli kutsuttu Perhoon
hakeneet nuoret vanhempineen. Opiskelijat järjestivät ratsastuskoulun ja PeRa:n kanssa harjoitus-, koulu- ja estekisoja
maalis-toukokuussa. Kilpailuissa opiskelijat suorittavat ratsastusnäyttöjä.
Uusia hevosia ovat poni Eppu, suomenhevonen Elastinen
ja torinhevonen Herakles. Viikoittain on kokoontunut suosittu
valjastyökerho.
Toukokuun alussa kakkoset lähtivät työssäoppimaan oriasemille, vaellustalleille ja ratsastuskouluille. Ykkösillä on kesäelokuussa lomaa ja työssäoppimista Perhon Ratsastuskoulun
talleilla. Ratsastuskoulussa opiskelijat opettelevat ratsastuksen
ja hevostaitojen opettamista seikkailu- ja taitoleirillä.

HENKILÖSTÖ:
MARIANNE HYYRYNEN, päätoiminen tuntiopettaja, perustutkintovastaava,
agrologi (AMK)
KIRSI KETTUNEN, päätoiminen tuntiopettaja, agrologi (ylempi AMK)
NIINA LEHTIMÄKI, osa-aikainen tuntiopettaja, ratsastuksenopettajan at,
31.12.2017 saakka
MAIJU PEURANEN, tallimestari, hevostalouden pt, hevosharrasteohjaaja
SORJA PYYKÖNEN, tallimestari, agrologi (AMK), ratsastuksenohjaaja
JENNI SYRJÄLÄ, tallimestarin eat, hevosvalmentajan at
RIINA VAINIONPÄÄ, päätoiminen tuntiopettaja, erityisopettaja, KM,
ratsastuksenohjaaja, virkavapaalla
KATJA VOLA, päätoiminen tuntiopettaja, ratsastuksenohjaaja, agrologi (AMK)
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HEVOSTALOUS (KAUSTINEN)
HEVOSTALOUDEN PERUSTUTKINTO
HEVOSTALOUDEN OSAAMISALA
HEVOSTENHOITAJA (MYÖS AMMATTILUKIO)

Entinen Kaustisen toimipaikan
opiskelija, ravivalmentaja
Jani Hautaviita sekä opiskelijat
Ida-Emilia Heikkinen ja
Iida Korhonen Hevoset
Kaivarissa -tapahtumassa.

Iida Järvinen ja
Iivari

T

oimipaikka valmistautui syyslukukauden aikana vuodenvaihteessa voimaan tulleeseen reformiin kehittämällä koulutustarjontaansa siten, että koulutuksen
rakennetta on yhtenäistetty nuorten ja aikuisten osalta.

Lisää valinnanmahdollisuuksia
Muutos on lisännyt esim. nuorten opiskelijoiden valinnan mahdollisuutta ja kaikille opiskelijoille mahdollisuuksia valita itselleen
eri tilanteisiin sopivat opetuksen toteutustavat.
Kaustisella on tänä lukuvuonna otettu suuria harppauksia digitaalisuuden edistämisessä. Opiskelijat ja henkilöstö on perehdytetty OneNote-oppimisalustaan. Opiskelijoiden verkko-opetus
ja työssäoppimisen ohjaus sekä näyttömateriaalit toteutetaan
hyödyntämällä tätä sovellusta.

Hevosväen Suomi100 -juhlavuosi
Suomen itsenäisyyden juhlavuosi näkyi toimipaikassa jo vuoden
alusta saakka, mistä alkaen opiskelijat alkoivat kerätä talteen
keskipohjalaista hevosperintöä kestävän kehityksen toimintaan
liittyvänä. Hevosperinnetiedon kerääminen ja tallentaminen tehtiin teemahaastatteluilla, jotka ovat nähtävissä Kpedu Kaustinen
YouTube-kanavalla.
Toukokuussa toimipaikka osallistui valtakunnalliseen hevosalan Suomi100 -tapahtumaan Helsingissä tutustuen samalla myös
Heurekan Animals inside out -näyttelyyn.
Opiskelijat olivat keränneet varoja opintomatkaa varten järjestämällä harjoitusraveja ja toimimalla toimihenkilötehtävissä
Kaustisen lounasraveissa. Hevoset Kaivarissa -tapahtuma keräsi
Kaivopuistoon n. 50.000 kävijää.
Juhlavuosi huipentui Kaustisella joulukuussa järjestettyihin
Suomi100 -juhlaraveihin, jossa opiskelijat ja henkilöstö juhlivat
yhdessä perinnepukeutumisen ja hevosperinteiden teemalla.

Sirpa Puusaari, Toini Immonen ja suunnittelupäällikkö Erkka Laininen.

Kansainvälinen Kaustinen
Kansainvälinen toiminta jatkui edelleen vahvana, sillä opiskelijat
suorittivat lukuisia työssäoppimisjaksoja mm. Ruotsissa, Ranskassa ja Itävallassa. Loppuvuodesta 2017 alkoi opiskelijoiden vaihtojakson suunnittelu Ranska Grosboisiin, joka toteutui kesäkuussa.
Vastavuoroisesti ranskalaiset opiskelijat vierailivat opiskelijavaihdossa toukokuussa.
Kansainvälinen hevostenhoitajien Eques-tutkinto järjestettiin
joulukuussa Kaustisella. Tutkintoa arvioimaan saapui ranskalainen
opettajakaksikko. Kaustisen opiskelijat suoriutuivat tehtävistä
hienosti, ja tutkinto läpäistiin hyvällä prosentilla.

KEKE-sertifikaatti Kaustisen toimipaikalle
Kaustisen toimipaikka vastaanotti maaliskuussa OKKA-säätiön
myöntämän kestävän kehityksen sertifikaatin tunnustuksena pitkäjänteisestä työstä kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa.

HENKILÖSTÖ:
KRISTIAN AUTIO, päätoiminen tuntiopettaja, kengityssepän AT
TOINI IMMONEN, ma. päätoiminen tuntiopettaja, MMK (AMK)
MARJO KAIVOLAHTI, kouluttaja, agrologi (AMK)
ELIISA KOIVUKOSKI, päätoiminen tuntiopettaja, agrologi (AMK),
insinööri (ylempi AMK), erityisopettaja
PAULIINA KÄRKKÄINEN, tallimestari, hevostalouden pt
TIMO LAHTI, ohjaava ammattihenkilö, hevostenvalmentajan AT
SUSANNA LAULUMAA, valjastyön opettaja
TIINA LINNA, lehtori, agrologi (ylempi AMK)
JUHA MANSIKKA-AHO, lehtori, agrologi (ylempi AMK)
SOFIA MANSIKKA-AHO, sivutoiminen tuntiopettaja, agrologi (AMK)
JAANA NIKULAINEN, hevoshieronnan opettaja, hevos- ja koirahierojakoulutus
JYRI PUUSAARI, sivutoiminen tuntiopettaja, kengityssepän AT
SIRPA PUUSAARI, toimipaikkapäällikkö, perustutkintovastaava, agrologi
ANNE SAARIKETTU, tallimestari, tallimestarin eat
KATI SIILA, tallimestari, agrologi (AMK), virkavapaalla
LEENA YLITALO, päätoiminen tuntiopettaja, agrologi (ylempi AMK)
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KESKI-POHJANMAAN KANSANOPISTO

AMMATTITUTKINNOT JA
ERIKOISAMMATTITUTKINNOT

K

eski-Pohjanmaan kansanopisto on tämän lukuvuoden aikana keskittynyt reformin tuomien muutosten valmisteluun ja toteuttamiseen lisäämällä ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön koulutusten
keskinäistä integrointia ja aloittamalla yhteisvoimin tulevan
lukuvuoden suunnittelun. Kälviällä kaikkien toteutettavien
ammatillisten tutkintojen tutkinnonperusteet muuttuvat
joko 1.8.2018 tai viimeistään 1.1.2019.

Yhteisöllisessä ilmapiirissä, turvallisessa
oppimisympäristössä
Luonteva opiskelijoita, henkilöstöä ja tiloja koskeva yhteistyö hyvinvointialan kanssa on jatkunut tänäkin lukuvuonna.
Luonnonvara-alan kanssa on toteutettu yhdessä Green Care
-kokeilu ja ”koirakoulutuksia” sekä media-alan kanssa aloitettu
tiivis yhteistyö uusien media-alan tutkintojen järjestämiseksi.
Kälviällä vallitsee muutoinkin hyvä yhdessä tekemisen
meininki. Opiskelijapalautteiden mukaan Kälviällä toteutuvat henkilökohtaistaminen
ja valinnan mahdollisuus, joten nämäkin koulutuksellisen
kivijalan tärkeät osat ovat siis
kunnossa.

Salla Lillhonga
toimialapäällikkö
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Kälviällä voi suorittaa seuraavia ammattitutkintoja humanistisella ja kasvatusalalla sekä sosiaali- ja terveysalalla: Perhepäivähoitaja, koulunkäynnin- sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan
ohjaus sekä lasten ja nuorten erityisohjaaja. Lisäksi Kälviällä voi
suorittaa työvalmentajan ja kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinnon. Kaikki em. tutkinnot uudistuvat joko syksyllä 2018
tai keväällä 2019.
Tutkinnon suorittajia em. tutkinnoissa oli kaikkiaan 60, joista
valmistui 30. Kälviällä on näissä kyseisissä tutkinnoissa ollut jatkuva haku jo vuosia, joten henkilökohtaiset opiskelupolut ja eri
aikaan valmistuminen ovat tältä osin jo hyvinkin tuttua.
Opiskelu on monimuotoista; ilta- ja viikonloppuopiskelua.
Lähijaksoilla on ollut luentoja mm. kasvatuksesta, moniammatillisesta yhteistyöstä, monikulttuurisuudesta, autismista ja
luovista menetelmistä. Työssäoppimispaikkoja ovat olleet esim.
päivähoito, ala- ja yläkoulut, erityisluokat, erilaiset yhdistykset
ja järjestöt sekä toinen aste.
Kälviällä voi suorittaa myös valokuvaajan ammattitutkinnon
ja valtakunnallisesti ainoana luontokuvaajille suunnatun valokuvaajan erikoisammattitutkinnon. Valokuvauskoulutusten osalta kansanopisto toimii aiempien vuosien viitoittamalla tavalla:
sisältöjä tuotetaan viikonloppukursseina ja vuoden kestävinä
koulutuksina.
Kansanopiston valokuvauskoulutusten tavaramerkiksi
muodostunut VAT-koulutus aloitettiin viimeistä kertaa järjestysnumerolla VAT18. Valokuvaajan at ja eat poistuvat tutkintovalikoimasta. Valmistelut uusien media-alan tutkintojen toteuttamiseksi ensi lukuvuonna on jo aloitettu.
MIRJA TIKKAKOSKI, tutkintovastaava, KK
JARI EKLUND, tutkintovastaava, valokuvaajan AT. Eklund työskentelee
myös vapaan sivistystyön puolella.

VAPAA SIVISTYSTYÖ

V

apaan sivistystyön koulutuksia Keski-Pohjanmaan kansanopistossa on tänä lukuvuonna ollut 58 kpl. Vuoden mittaisia kansanopistolinjoja on ollut viisi, joissa
opiskelijoita yhteensä 52. Kansanopistolinjat ovat olleet seuraavat: Virtaset – eväitä itsenäiseen elämään, Taidevirtaset,
Seniorivirtaset, Tanssilinja ja Suomi ja työelämä (linja maahanmuuttajille). Leiritoimintoihin osallistui 198 henkilöä, lyhytkursseille 159 opiskelijaa ja vähintään 10 pv kestäviin koulutuksiin 393 opiskelijaa. Sisällöltään koulutukset painottuivat
hyvinvointialan ja kulttuurialan koulutuksiin.
HENKILÖSTÖ:
KAI HARJU, koulutussuunnittelija
SARI HILTUNEN, koulutussuunnittelija
IINA HYYPPÄ, henkilökohtainen avustaja
TERHI HYYPPÄ, ohjaaja
BINGLING JIANG, ohjaaja
AIJA JYLHÄ, opettaja
JOHANNES JÄRVILÄ, henkilökohtainen avustaja
VALTTERI KONTTILA, henkilökohtainen avustaja
RAMYAI KOPONEN, ohjaaja
ULLA MATVEINEN, ohjaaja
KIRSI MIKKOLA, opettaja
ELISA MÄRSYLÄ, opettaja
ELENI PIERIDES, opettaja
MINNA POUTANEN, koulutussuunnittelija
JARMO SEIKKULA, opettaja

NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAUS
NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAUKSEN PERUSTUTKINTO
NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAUKSEN OSAAMISALA
NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAAJA

Daniel Koponen

L

ukuvuosi alkoi kahdella nuorten ja kahdella aikuisten ryhmällä, mikä toi kolmelle opettajalle haasteita ryhmien
integrointiin. Nuorten energisyys ja aikuisten elämänkokemukset yhdistyivät tehokkaaseen oppimiseen, joten jo muutaman viikon jälkeen tuli tunne, että näinhän tämä on aina ollut.
Jo toisella opiskeluviikolla joukko innokkaita ykkösiä ja kymmenkunta kokenutta kakkostutoria suuntasivat orientaatio- ja
tiimiytysretkelle Kuusamoon. Ryhmäytymisessä tehdään muutamassa päivässä vähintään kuukauden työ. Yhteishengen luomisen ohella opitaan opetussuunnitelmaan sisältyvää leiri- ja
retkitoimintaa, tapahtuman järjestämistä, ympäristökasvatusta
ja kestävää kehitystä. Kuusamon reissu nousee monille yhdeksi
opiskeluajan kohokohdista. Siksikin jälleen kerran jäi päällimmäiseksi tunne, että tästä on vaan yritettävä pitää jatkossakin kiinni.
Aikuisten retki suuntautui myöhemmin syyskuussa Lapin tuntureille.

Tekemällä oppiminen on olennaista. Alan ydinosaamistahan
ovat ohjaaminen ja vuorovaikutustaidot, joita opiskelijat pääsivät
harjoittelemaan mm. tukarikoulutuksessa alueen yläkouluikäisille
yhteistyössä Kokkolan nuorisopalvelujen kanssa.
Kehitysvammaisille nuorille, Virtasille suunnattuun Green
Care -toimintaan osallistui neljä nuva-opiskelijaa. Opiskelijat
pääsivät monissa muissakin tilanteissa ohjaamaan heitä. Virtasten ja maahanmuuttajataustaisten aikuisten opiskelu Kälviän
toimipaikassa toimii erinomaisena piilo-opetussuunnitelmana.
Viimeistään pääsiäisen munajahti toi koko talonväen yhteen. Mainittakoon vielä ystävänpäivän tanssit, lastenjuhlat ja SAKUstarstapahtumaan osallistuminen. Toukokuussa nuva-opiskelijoita
odottaa vielä kaksipäiväinen leirikoulutapahtuma Lestin koululle.
Reformi tuo mukanaan myös uuden opetussuunnitelman
ja tutkintonimikkeen, mihin ensi syksynä aloittavat Hoksataan.
Heistä valmistuu aikanaan nuoriso- ja yhteisöohjaajia.

HENKILÖSTÖ:
LASSE KAHELIN, päätoiminen tuntiopettaja, yhteisöpedagogi (AMK)
TUIJA SEPPÄLÄ, päätoiminen tuntiopettaja, yhteisöpedagogi (AMK)
REIMA VIRKKALA, lehtori, perustutkintovastaava, KM
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VALMENTAVAT JA OHJAAVAT SEKÄ YTO-OPINNOT

Y

hteisiä tutkinnon osia opettaa päätoimisesti 19
opettajaa. Valma-koulutuksessa on kolme opettajaa ja koulunkäyntiavustajaa. Lisäksi tiimiin kuuluvat
laaja-alainen erityisopettaja ja Ammattikampuksen Helpissä
työskentelevä koulunkäyntiavustaja. Valma-koulutuksessa
opiskelijoita oli 81. Esimiehenä toimii toimialapäällikkö Petri
Saari, joka on myös ammattiopiston johtotiimin jäsen.
Yhteisiin tutkinnon osiin sisältyy neljä tutkinnon osaa:
viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen, yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen.
Osaamispisteitä näihin tutkinnon osiin sisältyy yhteensä
35 jakautuen pakollisiin osa-alueisiin (19 osaamispistettä) ja
valinnaisiin osa-alueisiin (16 osaamispistettä). Tänä keväänä
on laadittu 1.8.2018 voimaan tulevien uusien opetussuunnitelmien toteutussuunnitelmia.
Opiskelija opiskelee yhteiset tutkinnon osat pääsääntöisesti ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana. Pakollisia
osa-alueita opiskellaan ensimmäisenä lukuvuonna 15 ja toisena neljä osaamispistettä. Valinnaisten osa-alueiden opinnot on keskitetty toiselle lukuvuodelle, jotta opiskelijoiden
valinnat toteutuisivat ja opetus olisi taloudellisesti järkevää
järjestää.
Opetussuunnitelmassa korostuvat yksilölliset opinpolut
sekä osaamisen tunnistamiset ja tunnustamiset. Opiskelijat
ovat voineet valita valinnaisia osa-alueita verkko-opintoina
opiskeltaviksi. Osittain myös pakollisia opintoja opiskelija
on voinut opiskella verkko-opintoina yksilöllisten tarpeiden
mukaisesti.

HENKILÖSTÖ:
ZOFIA BAZIA-HIETIKKO, lehtori, fysiikka ja kemia, kemian, fysiikan maisteri
EEVA HAAVISTO-KRONQVIST, lehtori. LtK
DIETER HEIERMANN, lehtori, hum.-yht.kunn. aineet, FM
LEENA HIETALAHTI, erityisopettaja, KM
SUVI HIRVIKOSKI, päätoiminen tuntiopettaja, HuK
ERKKI JUOLA, lehtori, koulutuspäällikkö 31.12.2017 saakka, hum.-yht.kunn.
aineet, FM
MAIJA-LIISA JUTILA, koulunkäyntiavustaja, Valma
EEVA-LIISA JYLHÄ, lehtori, FM
ANITA KAUNISTO, koulunkäyntiavustaja, Helppi
MERJA KIVINEVA, päätoiminen tuntiopettaja, FM
ELIISA KOIVUKOSKI, päätoiminen tuntiopettaja, opinto-ohjaaja, insinööri (ylempi
AMK) ja agrologi (AMK)
AKI KORPIJÄRVI, ma. päätoiminen tuntiopettaja, HuK
PER-ERIK KOTANEN, lehtori, äidinkieli, FM
JANIKA KUPILA, koulunkäyntiavustaja, Valma, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
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Helppi palvelee tukiopetusta tai lisäopetusta yhteisissä
tutkinnon osissa tai ammatillisissa tietopuolisissa opinnoissa
tarvitsevia opiskelijoita. Helpissä on myös mahdollisuus itsenäiseen opiskeluun niille, joille on laadittu yksilölliset opiskelusuunnitelmat.
Tänä lukuvuonna Helpissä on ollut käyntikertoja 1.882,
keskimäärin kymmenen käyntiä päivässä. Enimmillään yhtenä päivänä käyntejä on ollut 33. Keskimäärin yksittäinen
opiskelija on työskennellyt yhdellä kertaa noin neljä oppituntia. Opiskelijoiden käyntimäärät ovat vaihdelleet päivittäin. Osa opiskelijoista on opiskellut Helpissä kokoaikaisesti
ja osa lyhyempiä aikoja.
Maahanmuuttajaopiskelijoiden käynnit ovat yli kaksinkertaistuneet viime lukuvuoteen verrattuna. Nyt niitä on 254
käyntikertaa. Yhteistyötä on tehty ammattiopiston opetusja opiskeluhuoltohenkilöstön kanssa.
Helppi 2 on tarjonnut lisä- ja tukiopetusta lähinnä vieraissa kielissä ja matemaattisissa aineissa. Erityisopettaja Leena
Hietalahti on ohjannut yksilöllisesti erityistä tukea tarvitsevia
opiskelijoita.
Tuki- ja lisäopetukseen on
resursoitu eri toimipaikkojen
opettajille opetustunteja erityisesti matematiikan ja vieraiden
kielten opetukseen.
Petri Saari
toimialapäällikkö

SINIKKA KURKISUO, lehtori, FM
ANN-LOUISE KÄNSÄLÄ, päätoiminen tuntiopettaja, Valma, FM
EIJA MALILA, lehtori, FM
JUHA MYLLYMÄKI, päätoiminen tuntiopettaja, liikunta, LiTK
TIINA NURMILO, lehtori, liikunta, LiTM
TERHI PELTO-ARVO, lehtori, FM, virkavapaalla
KAIJA PELTOLA, lehtori, äidinkieli, FM
VIRPI PELTONIEMI, päätoiminen tuntiopettaja, englanti ja ruotsi, FM
MARI PUOMA-KORVELA, koulunkäyntiavustaja, Valma
MIRKA RAJANIEMI, lehtori, FM
KENT RÖNNQVIST, päätoiminen tuntiopettaja, ins.
PETRI SAARI, toimialapäällikkö, FM
HELENA SÄLLI, lehtori, ruotsi ja englanti, HuK
EVELINA TYYNELÄ, päätoiminen tuntiopettaja, Valma, kotital.op./opinto-ohjaaja,
opintovapaalla 19.3. alkaen
TITTA UUNILA, päätoiminen tuntiopettaja, äidinkieli, FM

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN
VALMENTAVA KOULUTUS
(VALMA)

Valman opiskelija Paula Annala sai
pronssia SAKUstarsin karaokessa.

A

mmatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen (Valma) toimitilat sijaitsevat Ammattikampuksella. Valma-koulutuksessa opiskeli lukuvuoden aikana
kaikkiaan 81 opiskelijaa. Opiskelijat opiskelivat kolmessa
kotiryhmässä, joista kahdessa pääpaino oli suomen kielen ja
opiskeluvalmiuksien parantamisessa, sillä ryhmät koostuivat
13 eri maasta tulevista maahanmuuttajataustaisista opiskelijoista.
Valma-koulutuksesta siirtyi lukuvuoden aikana opiskelijoita ammatilliseen perustutkintokoulutukseen. Osa opiskelijoista suoritti tänä keväänä yleisen kielitutkinnon suomen
kielen keskitason testin ja korotti perusopetuksen päättöarvioinnin arvosanojaan. Lähes kaikki Valma-opiskelijat
suorittivat ammatillisen perustutkinnon yhteisiä opintoja.
Opiskelijat hakivat kevään yhteishaussa ja jatkuvassa haussa
perustutkintokoulutukseen.
Valman opiskelijat viettivät elokuussa ryhmäytymispäivän
Villa Elbassa. Opiskelijat tutustuivat ja osallistuivat lokakuussa Kampushallissa järjestettyihin Hyvinvointimessuihin. Marraskuussa Valma-koulutusta esiteltiin ysien päivillä. Opiskelijat vierailivat myös Vaasan Knowhow-koulutusmessuilla ja
Kokkolan suurteollisuusalueelle. Kpedun koulutustarjonnan
ohella opiskelijat tutustuivat myös Kalajoen ja Kaustisen

ammatilliseen koulutustarjontaan sekä Oulun ja Kokkolan
Luovin yksiköihin.
Valma-koulutus on myös tehnyt hyvää ja toimivaa yhteistyötä Pietarsaaren kaupungin Tupakkamakasiinin nuorisokeskuksen työntekijöiden ja Kpedun Mix-hankkeen
toimijoiden kanssa. Kolme Valma-opiskelijaa on suorittanut
opintojen osia työssäoppien. Valma-koulutusta kehitettiin
syyslukukaudella Varmuutta Valmasta -hankkeessa.
Valma-opiskelijoiden opetuksesta ja ohjauksesta vastasivat erityisopettaja, opinto-ohjaaja Evelina Tyynelä, kielten
opettaja Ann-Louise Känsälä, ammatillinen opettaja Kent
Rönnqvist ja erityisopettaja Jouni Anttila. Koulunkäynnin ohjaajina työskentelivät Maija-Liisa Jutila, Janika Kupila ja Mari
Puoma-Korvela. Lisäksi Valma-koulutuksen opettajina toimi
yhteisten aineiden opettajia. Syyslukukaudella Valma-koulutuksessa opiskeluunsa liittyvää työssäoppimista suoritti sosionomiopiskelija Emma Korkiakangas ja kevätlukukaudella
nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajaopiskelija Lauri Niemelä.
Kahdeksan Valma-opiskelijaa osallistui huhtikuussa useaan eri lajiin Kpedun SAKUstars-kulttuurikilpailuissa, tuloksena pronssimitali ja kaksi kunniamainintaa. Kisapäivien aikana opiskelijat myös pyörittivät Valma-kahvilaa.
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AMMATTILUKIO JA YHDISTELMÄOPINNOT

Nelli Pekkarinen ja Sini Kivioja
penkkariasuissaan.

L

ukuvuosi 2017–2018 oli Kokkolan ammattilukion neljästoista toimintavuosi. Noin 220 Keski-Pohjanmaan
konservatorion ja Keski-Pohjanmaan ammattiopiston
eri alojen opiskelijaa suoritti ammattilukio-opintoja Kokkolassa. Pääosin lukio-opetuksesta vastasivat Kokkolan aikuislukion
vakinaiset opettajat.
Lisäksi monilla ammattilukio-opiskelijoilla on ollut yksilöllisiä
opintosuunnitelmia. Osa ammattilukion opiskelijoista on suorittanut lukion kursseja myös Kokkolan suomalaisessa lukiossa.

Sähköisyys etenee
Tätä lukuvuotta lukiossa leimasi tietokoneiden käytön yleistyminen opiskelussa ja sähköisten kokeiden lisääntyminen. Nykyään hyvin suuri osa lukion kokeistakin tehdään tietokoneilla.
Myös valtaosa ylioppilaskokeista suoritettiin tietokoneilla.
Loputkin ylioppilaskokeet sähköistyvät ensi lukuvuonna.
Sähköistyminen on muuttanut myös opettajien työtä, sillä sähköisten koesuoritusten tarkastus ja arviointi tehdään verkossa.
Ammattilukiolaisten ylioppilaskokeet järjestettiin edelleen yhteistyössä Kokkolan suomalaisen lukion kanssa.

Suomi 100 -juhlavuosi: Tuntematon sotilas ja
itsenäisyysjuhlakävely
Suomen 100-vuotisjuhlavuosi näkyi toiminnassa eri tavoin. Syksyllä kaupungin lukioille järjestettiin uuden Tuntematon sotilas
-elokuvan opiskelijanäytökset, joihin myös ammattilukion abiturientit osallistuivat.
Kaikki lukiolaiset puolestaan osallistuivat 4.12. Suomen itsenäisyysjuhlakävelyyn omilta kouluiltaan kaupungin torille.

60

Perinteitä vaalien: penkkarit ja vanhojen päivä
Lukuvuoden jokavuotisiin tapahtumiin kuuluivat abiturienttien
penkkarit ja vanhojen päivä helmikuussa. Ennen perinteistä
penkkariajelua abit järjestivät monenlaista ohjelmaa ammattilukion tiloissa.
Vanhojen päivänä kaikki Kokkolan lukioiden vanhat tanssivat
yhdessä aamupäivä- ja iltaesityksessä. Ammattilukion vanhat
esittivät oman näytöksensä myös Kampushallissa ammattiopiston opiskelijoille ja henkilöstölle. Helmikuussa ammattilukion
abiturientit tekivät myös opintomatkan Tukholmaan.

Ammatillisen perustutkinnon suorittajasta
aikuislukio-opiskelijaksi
Valtaosa ammattilukio-opiskelijoista sai tavoitteen mukaisesti
ammatillisen perustutkintonsa valmiiksi lukuvuoden keväällä,
jonka jälkeen he siirtyvät neljänneksi vuodeksi aikuislukio-opiskelijaksi suorittaakseen lukio-opintonsa ja ylioppilastutkinnon
valmiiksi.

Ylioppilas- ja valmistujaisjuhlat Kampushallissa
5.12.2017 ja 2.6.2018
Ammattiopiston ja ammattilukion yhteinen syksyn itsenäisyysja ylioppilasjuhla järjestettiin Suomen 100 -vuotishengessä
Kampushallissa 5.12.2017. Tilaisuudessa ylioppilaaksi valmistui
kaksi ammattilukio-opiskelijaa.
Kevään ylioppilas- ja valmistujaisjuhla järjestetään Kampushallissa 2.6.2018, jolloin ylioppilaiksi valmistuu vajaat 50 opiskelijaa.

Kuva: WorldSkills

LUMA-TOIMINTA

Johan Händelin WorldSkillas -kilpailuissa
Abu Dhabissa lokakuussa 2017.

A

mmattiopiston Luma-toiminnan tavoitteena on herättää opiskelijoiden kiinnostus LUMA–aineiden
matematiikan, ympäristöopin, fysiikan, kemian, tietotekniikan ja teknologian – opiskeluun ja alan ammatteihin
erilaisten mielenkiintoisten aktiviteettien myötä.
Tämän lukuvuoden aikana ammattiopiston opiskelijat
saivat mahdollisuuden tutustua ajankohtaisiin aiheisiin, kun
kolme Centria-ammattikorkeakoulun projektipäällikköä vieraili luennoimassa Ammattikampuksen auditoriossa.

KISS, muovi ja Vaste
Centria-ammattikorkeakoulun TKI-koordinaattori Heidi Kanala-Salmisen luennon aiheena oli kiertotalous ja siihen liittyvä hänen vetämänsä Kokkola Industrial Symbiosis System
eli KISS-hanke. Kanala-Salminen kertoi myös siitä, miten
kaikki kulutus vaikuttaa ympäristöön esim. hiilijalanjälkenä
halpavaateketjujen vaatehankintojen ja ruokailutottumusten
myötä. Marraskuussa järjestetty luento kiinnosti, sillä se keräsi auditorion täyteen opiskelijoita.

Egidija Rainosalo puhui muovien käytöstä ja muovituotteiden valmistustekniikoista sekä ympäristöasioista. Hanna
Lahnalampi kertoi Vaste-hankeesta, joka liittyy vähähiilisen
logistiikan palveluun. Kaksikko luennoi ammattiopiston
opiskelijoille toukokuussa.

Tulevilla rannoilla ja Sinisen planeetan
tulevaisuus
Opiskelijoille toteutetuissa multimediapäivissä näytettiin
kaksi tiededokumenttia: John Websterin Tulevilla rannoilla
-dokumentti ilmastonmuutoksesta helmikuussa ja Prisman
dokumentti aiheesta Sinisen planeetan tulevaisuus.
Ammattiopisto osallistui myös lokakuussa järjestetylle
valtakunnalliselle Energiansäästöviikolle. Opiskelijoiden fysiikan ja kemian tunneilla tehtiin aiheeseen liittyviä tehtäviä
sekä pohdittiin sitäkin, miten säästää energiaa ja vettä. Tiedottamisen ohella ammattiopiston henkilöstöä haastettiin
osallistumaan myös tanssitempaukseen.
Luma-opiskelijat tekivät joulun alla opettajansa johdolla
henkilöstölle Power Point -esityksen joulun jätteiden oikeaoppisesta ja asianmukaisesta käsittelystä.

AMMATIKKAtop
Kuudenteentoista valtakunnalliseen AMMATIKKAtop-toisen asteen kaikkien alojen yhteiseen matematiikkakilpailuun osallistui marraskuussa 17 ammattiopiston opiskelijaa.
Kpedu on osallistunut ko. kilpailuun alusta saakka.
Parhaat pisteet ammattiopiston opiskelijoista saavuttivat
Jiang Wang (atma) ja Jeremias Poutanen (dat). Jaetulle toisella sijalle sijoittuivat Matias Kyösti (auto) ja Miika Kanala
(sähkö) (35). Kolmanneksi tuli Ville Salanne (auto).

Rehtori Sirkku Purontaus palkitsi LUMA-menestyjistä myös
Roope Rintalan (5., atma), Ville Salanteen (3.), Matias Kyöstin (2.)
ja Jeremias Poutasen (1.)

61

OPISKELIJAPALVELUT JA OHJAUS

Toisen asteen koordinaattori, opinto-ohjaaja Terhi Petäjä,
kouluttaja (ohjaavat palvelut) Sirpa Salo sekä
koulutusohjaajat Anu Pajala ja Eija Mastosalo.

O

piskelijapalvelut ovat olleet lukuvuoden alusta
saakka kiinteästi ja myönteisesti mukana ammatillisen koulutuksen muutoksiin liittyvissä pyörteissä.

Teppo ja Reko
Teppo-hankkeen (Tiedonhallinnalla edellytyksiä prosesseille, poluille ja osaamiselle) verkostotyö vauhditti asioiden
eteenpäin viemistä. Lisäksi saatiin luotua myös uusia kumppanuuksia mm. Primuksen ja Wilman kehittämiseen.
Lisäksi opiskelijapalvelut osallistui Reko-hankkeesen
(Reformia kohti), Visman järjestämiin webinaareihin ja asiakaspäiviin sekä teki benchmarking-vierailun Koulutuskeskus
Jeduun.

Jatkuva kehittäminen ja jatkuva haku
Vuoden 2017 alussa alkanut hakijapalvelutoiminta on profiloitunut hakeutumisvaiheen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluihin sekä näiden hallinnolliseen prosessiin, mikä on myös
jäntevöittänyt hakijapalvelujen sekä opintosihteereiden ja
opetushenkilöstön välistä työnjakoa.
Jatkuva haku, joka käynnistyi 1.1.2018, on otettu hyvin
vastaan. Uusia haasteita kohti on menty ennakkoluulottomasti sekä kokeiltu ja parannettu prosesseja saadun palautteen perusteella.

Opintosihteerit ja Primus
Opintosihteerit ovat kokoontuneet säännöllisesti Primusryhmänä. Opintosihteerien työnjakoja ja työnkuvia on
tarkasteltu syksystä lähtien. Tavoitteena on, että 1.8.2018
mennessä ne on selkiytetty. Jokaiselle opintosihteerille on
määritelty oma vastuualueensa, kuten esim. Koski-asiat,
koulutussopimus, työvoimakoulutus, laskutus jne.
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Opiskelijavuosikertymä ja Koski
Opiskelijoiden opiskelijavuosikertymän seurantaan on
otettu käyttöön uusi seurantamalli, joka muovautuu sekä
Primuksen että toimintamallin kehittämisen mukaan. Valtakunnallinen Koski-palvelu on työllistänyt opintosihteereitä.
Suoritustietoja on alettu siirtää järjestelmään.

Muutokset johtavat parempaan
"Vain muutokset ovat pysyviä" -hokema on ollut ahkerassa käytössä. Silti opiskelijapalveluissa uskotaan siihen, että
kaikki muutokset johtavat entistä tehokkaampaan ja virtaviivaisempaan suuntaan. Myös eri viranomaistahot tähtäävät
yhteistyöllä entistä parempaan ja kokonaisvaltaisempaan
asiakaspalveluun ja palvelukokonaisuuteen.

Asiakas edellä
Kpedun strategian ja ammatillisen koulutuksen reformin
mukaisesti opiskelijapalvelujen – mukaan lukien myös toimisto- ja info-palvelut – tavoitteena on palvella opiskelijoita
ja muita asiakasryhmiä mahdollisimman hyvin. Myös siten,
että saadut palvelukokemukset ovat mahdollisimman onnistuneita ja palvelutoiminta myös osaltaan edistää tulevaisuuden osaajien valmistumista.

Merja Kivelä
opintoasiainpäällikkö

OPINTO-OHJAUS JA TOISEN ASTEEN YHTEISTYÖ

Arto Mäenpää, Markus Göös, Tiina Slotte, Bengt
Löfroth, Soili Kero, Leila Kurten-Korkiala, Jouni
Mantila, Marjo Saarinen, Maija Hirvonen, Maria
Murtomäki, Sari Haglund ja Tiina Oikari

Opinto-ohjaus

Toisen asteen yhteistyö

Opinto-ohjausta kehitettiin lukuvuoden aikana lähinnä
Jatkoväylä-hankkeessa. Haaga-Helian edustajat kouluttivat
Kpedun opinto-ohjaajia ja vastuuohjaajia. Hankkeen seminaari järjestettiin Joensuussa. IT-kouluttaja, opinto-ohjaajaTarja Peltoniemi perehdytti opinto-ohjaajia digitaaliseen
ohjaukseen.
Ammatillisen koulutuksen uudistumisen myötä vastuuohjaajien ja opojen työnkuvaa selkeytettiin HOKS-prosessissa sekä ohjattavat opiskelijat jaettiin opoille pääasiassa
toimialoittain. Osa-aikaisten opojen määrä kasvoi, kun kaikki perustutkinto-opiskelijat tulivat opinto-ohjauksen piiriin.
Yhteistyötä on tehty mm. Koulutuskeskus JEDUn ja Optiman kanssa sekä Centria-ammattikorkeakoulun, Pohjanmaan TE-toimiston, Kokkotyö-säätiön ja Pohjanmaan ELOryhmän kanssa.
Vierailijoita on ollut mm. Halkokarin alakoulusta sekä
Kalajoen Kristillisen Opiston ja YA:n maahanmuuttajaryhmästä. TET-jaksoilla olleet perusopetuksen oppilaat tutustuivat samalla myös ammatillisiin opintoihin.
Kpedun opinto-ohjauksen edustajat osallistuivat myös
valtakunnallisille Suomen opinto-ohjaus 50 vuotta -opopäiville.

Keski-Pohjanmaan perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja
ammatillisen koulutuksen opinto-ohjaajien ja rehtoreiden
säännöllisissä yhteiskokoontumisissa päädyttiin tänä vuonna
ensimmäistä kertaa järjestämään ns. opo-TET, mistä käytännön esimerkkinä Kaustisen seutukunnan oppilaanohjaajaryhmä tutustui Keski-Pohjanmaan ammattiopiston Ammattikampuksella toteutettavaan koulutukseen.
Rehtoreiden ja opiskelijakuntien edustajien yhteistyöpäivässä kuunneltiin ja kirjattiin opiskelijoiden ajatuksia opetuksen ja toiminnan kehittämisestä.
Yhdessä Ohjaamo Keski-Pohjanmaan ja Kaustisen Evankelisen Opiston kanssa järjestettiin ns. ohjaajakahvit tiedottamalla jatkuvasta hausta ja erityisesti tutkintojen terveydentilavaatimuksista. Toisen asteen yhteistyönä tehtiin
tiedotusvideo ns. Sora-tutkinnoista. ”Opiskelumahdollisuudet Keski-Pohjanmaalla 2018” -julisteeseen koottiin kaikki
toisen asteen opetustarjonta.
Centria-ammattikorkeakoulun ja Koulutuskeskus Jedun
kanssa yhteistyö jatkui tiiviinä Väyläopintojen merkeissä ja
kehittämällä toimintaa Jatkoväylä-hankkeessa. Ammattiin
opiskelevat opiskelijat ovat suorittaneet lähinnä vapaasti valittavia opintoja Averkon verkkokursseina.
Elinikäisen ohjauksen yhteistyö jatkuu Keski-Pohjanmaan
ELO-ryhmässä.
Opinto-ohjaajien perinteinen yritysvierailupäivä suuntautui Best-Hall ja Kannustalo Oy:hyn.
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ERITYISOPETUS

U

usi vuodenvaihteessa voimaan tullut ammatillisen
koulutuksen laki on tuonut erityisen tuen kehittämiseen uusia mahdollisuuksia. Kehittämistyö jatkuu

edelleen.
Tänä lukuvuonna opiskelijoille on tehty yhteensä 524 henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa
(HOJKS). Opiskelijat ovat saaneet yksilöllistä tai eriytettyä tukea ja opetusta.
Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä on lisääntynyt. Siksi on tärkeää kehittää toimintaa niin, että se vastaa
erilaisten oppijoiden tarpeisiin.
Erityisopetukseen sisältyy oppimisvalmiuksien kartoitus ja
tukitoimien suunnittelu sekä henkilökohtainen oppimisen ohjaus ja opetus.
Lukuvuoden kehittäminen on painottunut uuden ammatillisen koulutuksen lain soveltamiseen käytännön työhön. Kehittämistyössä tärkeintä on ollut kehittää Helppi-pajatoimintaa
ja erityisopetusta vastaamaan eri-ikäisten erityisen tuen tarpeeseen. Lisäksi on kehitetty Hoks-prosessin (henkilökoh-

Hakijapalvelu-, opiskelijapalvelusekä opintohallintohenkilöstö
toimipaikoittain
Ammattikampus:
MARIANNE FRAKTMAN, suunnittelija, yo-merkonomi
MARIANNE HAAPALA, opintosihteeri (Osuvakoulutus Oy), yo-merkonomi
ISTO HAKALA, pedagogisen kehittämisen ohjaaja, yo-merkonomi
ESSI HUKKA, suunnittelija, merkonomi, virkavapaalla
ELISA ISOHANNI, opintosihteeri, tradenomi
MERJA KIVELÄ, opintoasiainpäällikkö, opinto-ohjaaja, KTM
JUHA KYKYRI, suunnittelija
EIJA MASTOSALO, koulutusohjaaja, muotoilija (AMK)
ELISA ORJALA, toimistosihteeri, tradenomi, 14.5.2018 alkaen
ANU PAJALA, koulutusohjaaja, ammatillinen opettaja, restonomi (AMK)
TERHI PETÄJÄ, toisen asteen koordinaattori, opinto-ohjaaja
LIISA PIRKOLA, toimistovirkailija, yo-merkonomi
ARMI PYYKKÖNEN, toimistovirkailija, merkantti
SANNA SILVENNOINEN, toimistosihteeri, yo-merkonomi
SIRPA SLOTTE, opintosihteeri, merkonomi
SAMPPA TOIVONEN, suunnittelija, tradenomi
RIIKKA VILMI, koulutusohjaaja, tradenomi, 15.1.2018 saakka
TUULA VIRKKALA, opintosihteeri, yo-merkonomi
ANITA VESTÖ, opintosihteeri, merkonomi
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tainen opetuksen kehittämissuunnitelma) toimivuutta sekä
siihen sisältyvää erityisen tuen kartoittamista, kirjaamista ja
päätöksentekoa.
Ammattiopistossa on 19 koulutettua erityisopettajaa, jotka vastaavat erityisopetuksesta yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Erityisopettajat ovat kokoontuneet kuukausittain
erityisopetuksen ajankohtaisten asioiden järjestämiseksi sekä
kehittämään sekä yhtenäistämään toimintoja huomioiden alojen erilaisuuden.
Tänä lukuvuonna järjestettiin useita erityisopetukseen
liittyviä erilaisia lyhytkestoisia koulutuksia ja vastaavia kehittämistilaisuuksia. Esimerkkeinä mainittakoon erityinen tuki
osaksi koulutuksen järjestäjän toimintaa ja kouluttajan osaamista -, osaamisen hankkiminen ja osoittaminen - sekä ohjaus
työpaikoilla -nimiset koulutukset.
Ammattiopiston erityisopetuksen edustajat osallistuivat
myös Ammattiopisto Luovin Erkkaa verkossa -luennoille ja
erityisopetuksen valtakunnallisille kehittämispäiville.

Hyvinvointikampus:
ARJA BJÖRKSKOG, taloussihteeri, merkonomi
RIITTA KOKKO, opintosihteeri, tradenomi
JAANA RAJALA, vahtimestari, tietojenkäsittelyn at
PIRJO KORTETMAA, opintosihteeri, sihteerin at

Kannus:
HEIDI JOKINEN, opintosihteeri 31.1.2018 saakka,
projektisuunnittelija 1.2.2018 alkaen, tradenomi (ylempi AMK)
SUVI KORTETMAA, opintosihteeri
LIISA TAKALO, taloussihteeri, merkonomi

Kaustinen:
SONJA PELTOKANGAS, opintosihteeri, tradenomi, virkavapaalla
TARU SIEKKINEN-SILJALA, vs. opintosihteeri, yo-merkonomi

Perho:
TARJA KANGAS, opintosihteeri, tradenomi

Kälviä:
JAN MOLANDER, vahtimestari, merkantti
SOILE NIEMI, toimistosihteeri, yo-merkonomi
SEIJA PRITTINEN, opintosihteeri, merkonomi

OPISKELIJAHUOLTOHENKILÖSTÖ
TOIMIPAIKOITTAIN

Koulutussuunnittelija ja erityisopettaja Laura Nikkanen ja
opiskeluhuollon koordinaattori Anne Eteläaho
Ammattikampus:
ANNE ETELÄAHO, opiskeluhuollon koordinaattori, KM, sosiaalityöntekijä
LEENA HIETALAHTI, erityisopettaja, KM
MARKO JÄRVENOJA, kuraattori, sosionomi (AMK), (Kokkolan kaupunki)
SARI KATTAINNEN, etsivä nuoriso-ohjaaja, nuoriso-ohjaaja, (Kokkolan kaupunki)
SARI KOLA, terveydenhoitaja (Soite)
JOUNI MANTILA, lehtori, opinto-ohjaaja
REETTA MOURUJÄRVI, oppilaitospastori, TM, (Kokkolan seurakunta)
ULLA MYLLYMÄKI, terveydenhoitaja (Soite)
LAURA NIKKANEN, koulutussuunnittelija, erityisopettaja,, tradenomi
ANNIKA NYGREN, erityisopettaja, KM
TAPIO OINAS, opinto-ohjaaja, FM
JAAKKO OJATALO, koulutussuunnittelija, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja, virkavapaalla
TARJA PELTONIEMI, opinto-ohjaaja, erityisopettaja, FM
RAUNO PERTTULA, vastaava kuraattori, YTT, (Kokkolan kaupunki)
TERHI PETÄJÄ, toisen asteen koordinaattori, opinto-ohjaaja, KM
MARJO SAARINEN, lehtori, opinto-ohjaaja
LAURA SAHLGREN, kuraattori, sosionomi (AMK), (Kokkolan kaupunki)
KRISTIINA SALO, asuntolanohjaaja, nuorten erityisohjaaja
SIRPA SALO, kouluttaja (ohjaava), toimintaterapeutti
MILLA SULONEN, psykologi, PsM, (Kokkolan kaupunki)
HILKKA VIITALA, asuntolanohjaaja, merkonomi
MARKKU VÄHÄHYYPPÄ, tk-lääkäri (Soite)
MIKA YLITALO, etsivä nuoriso-ohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja, (Kokkolan kaupunki)
PEKKA YLITALO, kouluttaja, työnohjaaja, sosiaalipsykologi (YM), pedaopinnot

Hyvinvointikampus:
MARJA AHO, lehtori, erityisopettaja, KM
HEIDI BRUNNER, tk-lääkäri (Soite)
TARJA INGMAN, lehtori, opinto-ohjaaja, YTM

Kannus:
JOHANNA AUTIO, terveydenhoitaja (Soite)
TAISTO HAKKARAINEN, lehtori, opinto-ohjaaja, metsätalousinsinööri
TIINA HUUKI, vastaava kuraattori, YTK, virkavapaalla
MARI KURIKKALA, kuraattori, sosionomi (ylempi AMK)
TOMMI LAPINJOKI, asuntolanohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja
PIRITTA PÄRSSINEN, lehtori, opinto-ohjaaja, FM
JUHA YLI-KORPELA, asuntolanohjaaja, metsätalousinsinööri

Kaustinen:
TERTTU ALANKO, terveydenhoitaja (Soite)
HILKKA HEIKKINEN, asuntolaohjaaja, nuorisotyönohjaaja
JANI HEININEVA, kuraattori, sosionomi (AMK)
ELIISA KOIVUKOSKI, opinto-ohjaaja, päätoiminen tuntiopettaja, insinööri (AMK),
agrologi (AMK)

Perho:
MINNA HUMALAJOKI, terveydenhoitaja (Soite)
RIIKKA KANNIAINEN, kuraattori, sosionomi (AMK), (Perhon kunta)
MARIKA RIIHIMÄKI, opinto-ohjaaja, agrologi (AMK), AmO
NINJA SIRONEN, asuntolanohjaaja, nuoriso-ja vapaa-ajanohjaaja
RIINA VAINIONPÄÄ, päätoiminen tuntiopettaja, erityisopettaja, KM,
ratsastuksenohjaaja, virkavapaalla

Kälviä:
MERVI HAUTAMÄKI, terveydenhoitaja (Soite)
SATU MÄKINEN, asuntolanohjaaja, nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
RAUNO PERTTULA, vastaava kuraattori, YTT, (Kokkolan kaupunki)
KATRIINA SIPILÄ, lehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja

SARI HAGLUND, lehtori, tutkintovastaava, opinto-ohjaaja, KM
CARITA HILLI, terveydenhoitaja (Soite)
REETTA MOURUJÄRVI, oppilaitospastori, TM, (Kokkolan seurakunta)
RAUNO PERTTULA, vastaava kuraattori, YTT, (Kokkolan kaupunki)
PIRJO PURA, terveydenhoitaja (Soite)
JOHANNA PUUMALA, psykologi, PsM, (Kokkolan kaupunki)
KATRIINA SIPILÄ, lehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaaja
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Kuva: SAKU ry

OPISKELUHUOLTO

Kpedun opiskelijahuollon koordinaattori Anne Eteläaho (vas.)
SAKU ry:n opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivillä.

O

piskeluhuollon palveluiden piiriin pääsivät
1.1.2018 alkaen myös perustutkintoja suorittavat
aikuisopiskelijat.

Kodin ja oppilaitoksen välinen yhteistyö
tärkeää
Aloittaville opiskelijoille on jaettu lukuvuoden alkaessa
Opiskelijan ja huoltajan opas sekä tiedotettu Wilman kautta
opiskeluhuoltopalveluista. Sähköinen Wilma-opiskelijajärjestelmä on mahdollistanut vanhemmille opiskelijoiden poissaolojen seuraamisen sekä viestien lähettämisen opettajille ja
opiskelijahuollon henkilöstölle.

Opiskeluhuollon ohjausryhmä ja
opiskeluhuoltoryhmät
Ammattiopiston opiskeluhuoltoa on kehitetty yhteisessä
opiskeluhuollon ohjausryhmässä. Toimipaikkakohtaisesti
opiskeluhuoltoa on kehitetty opiskeluhuoltoryhmissä.
Lukuvuoden alussa kiinnitettiin erityistä huomiota uusien
ryhmien myönteisten toimintakulttuurin aikaansaamiseen.
Ensimmäisen jakson aikana kaikki ensimmäisen vuosikurssin
ryhmät osallistuivat ryhmäytymisharjoituksiin.
Opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisy ja koulutuksen
läpäisyn edistäminen ovat keskeisimpiä tavoitteita. Eronneiden opiskelijoiden määrä on ollut kohtuullinen kuten myös
erityisopiskelijoiden keskeyttämisprosentti.
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Kouluterveyskysely, opiskeluhuollon
kansallinen arviointi ja läpäisyselvitys
Ammattiopisto osallistui toimipaikoittain kouluterveyskyselyyn. Kpedu oli mukana myös Koulutuksen arviointineuvosto Karvin toteuttamassa opiskeluhuollon kansallisessa arvioinnissa. Opetushallituksen toteuttaman läpäisyselvityksen
tulokset julkaistiin toukokuussa. Kaikkia näitä selvityksiä ja
niiden tuloksia on hyödynnetty ammattiopiston toiminnan
kehittämisessä.

Parvessa parempi -, KpeduMoves- ja Mixhanke
Kpedu, Sedu, SAKU ry, Sataedu, PKKY ja Kaustisen Evankelinen Opisto toteuttivat yhteistä opiskeluhuollon Parvessa
parempi -kehittämishanketta. KpeduMoves-hankkeen avulla järjestettiin liikunnallisia teemakuukausia ja hankittiin erilaista vapaa-ajan välineistöä. Syyskuussa Mix-hanke kokosi
Pietarsaareen kehittämään pietarsaarelaisten opiskelijoiden
palveluita.

Hyvinvointimessut ja hyvinvointipaja
Hyvinvointimessut järjestettiin lokakuussa Ammattikampuksella. Messujen yhteyteen sisältyi myös alueellinen Taitaja9kisa. SAKU ry järjesti ammattiopiston henkilöstölle hyvinvointipajan joulukuussa. Setan luennoitsija puhui maaliskuussa
oppilaitoksen toimijoille sukupuolten moninaisuudesta.

Erityisopettaja Leena Hietalahti

Saattaen vaihtaen ja etsivä nuorisotyö
Saattaen vaihtaen -palavereissa kartoitettiin peruskoulujen oppilashuoltoryhmissä tulevien opiskelijoiden erityistarpeita. Seitsemän opiskelijaa suoritti Kelan opi-kuntouksen. Tuen tarpeessa
oleville opiskelijoille on pyritty turvaamaan saattaen vaihto myös
valmistumisen yhteydessä TE-toimistoon siirryttäessä.
Etsivä nuorisotyö on auttanut nuoria sopivien palvelujen löytämisessä ja niihin kiinnittymisessä. Yhteistyötä on tehty lukuisten
eri viranomaisten kanssa.

Opiskelijoiden ruokailu, opiskelukustannukset
ja koulumatkatuki
Oppilaitosruokailu on tärkeä osa opiskelijahyvinvointia. Lounas on
opiskelijalle maksuton. Ruokailuajat on porrastettu ryhmittäin.
Ammattiopistossa opiskelu itsessään on maksutonta, mutta
opiskelijan on hankittava omalla kustannuksella ammatillisten ja
yhteisten aineiden oppikirjat sekä liikuntatunneilla tarvittavat varusteet.
Ammattiopisto on korvannut alle 20-vuotiaiden opiskelijoiden
päivittäisistä koulumatkoista aiheutuneet omavastuuosuudet.

Sosiaalityö ja kuraattoripalvelut sekä
koulupsykologi ja etsivä nuorisotyöntekijä

verkostotyö nuoren lähiyhteisön ja tarvittaessa myös laajemman verkoston kanssa.
Koulupsykologin työssä painottuu hyvinvointia edistävä,
ongelmia ennalta ehkäisevä ja konsultatiivinen työote. Koulupsykologin työn keskeisenä tavoitteena on iänmukaisen kehityksen, psyykkisen toimintakyvyn sekä oppimisen ja koulunkäynnin tukeminen.
Etsivä nuorisotyöntekijä auttaa opiskelijoita sitoutumaan
opiskeluun ja tukee heitä motivaation ylläpitämisessä.

Opiskeluterveydenhuolto
Ammattiopistossa opiskeleville tehdään terveyskysely ja terveydenhoitajan suorittama terveystarkastus ensimmäisenä
opiskeluvuotena. Terveydenhoitajien avovastaanotolle on voinut tulla ilman ajanvarausta.

Opiskelija-asuntolat ja ATSA
Asuntoloiden lukuvuosi alkoi ryhmäytymisillä. Lukuvuoden aikana on järjestetty monipuolista toimintaa. Asuntolanohjaajat
ovat kokoontuneet säännöllisesti kerran kuukaudessa.
Opiskelijoiden tuettua asumista on järjestänyt Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry (ATSA – Asuminen Tuettuna, Saavutuksena Ammatti). Yksikkö toimii Ammattikampuksen asuntolan solussa.

Opiskelijahuollon sosiaalityön tehtävänä on nuoren psykososiaalinen auttaminen ja tukeminen. Kuraattorin työssä on keskeistä

67

KEKO RY- JA TUTOR-TOIMINTA

Kpedun tutoreita ja koulutussuunnittelija
Laura Nikkanen (oik.)

K

pedun opiskelijayhdistys KeKo ry oli tänä lukuvuonna
toiminnallisesti hyvässä iskussa, kun jokaisesta toimipaikasta oli saatu aktiivisia edustajia.

Valli johti puhetta hallituksessa
Hallituksen puheenjohtajana toimi Eemeli Valli, varapuheenjohtajana Valtteri Konttila ja sihteerinä Anniina Nykänen. Henkilöstöä hallituksessa edusti koulutussuunnittelija Laura Nikkanen.
Hallitus kokoontui tänä lukuvuonna viidesti. Lisäksi oli useita
työryhmien kokouksia. Syksyllä panostettiin kaikkien toimipaikkojen opiskelijoiden äänen kuulumiseen hallituksen välittäessä
viestiä Kpedun päätöksentekijöille.
Hallituksen kokouksissa käsiteltiin mm. valtakunnallisen
kouluterveyskyselyn tuloksia, joiden perusteella tehtiin kehittämisideoita Kpedun opiskeluhyvinvoinnin edelleen kehittämiseksi. Hallituksen edustajat osallistuivat myös Hyvinvointimessuille
kuunnellen opiskelijoiden toiveita ja markkinoiden opiskelijayhdistystä.
KeKo ry:n hallituksen jäsenet ovat osallistuneet Kpedun päätöksentekoon eri toimielimissä, olleet mukana toiminnan arviointiryhmissä ja työelämäfoorumeissa. Hallitus ja rehtori ovat
pitäneet kaksi yhteispalaveria.
Kevään päätapahtuma oli SAKKI, OSKU ja AMKE ry:n ideoima #kansanedustajatamiksissa-kampanja. KeKo ry:n hallituksen kutsumana Ammattikampuksella vieraili maaliskuussa
alueen kansanedustajia tutustumassa ammattiopiston toimintaan sekä kuulemassa myös reformista ja sen toimeenpanosta
Kpedussa.
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KeKo ry on valinnut edustajat myös Kokkolan kaupungin
nuorisovaltuustoon. Valli ja kaksi autoalan opiskelijaa osallistuivat SAKKI ry:n liittokokoukseen. Valli valittiin AKT:n edustajana varajäseneksi. Puheenjohtaja Eemeli Valli sai myös kunnian
osallistua tasavallan presidentin itsenäisyyden juhlavuoden itsenäisyyspäivänjuhlavastaanotolle.

Tutor-toiminta
Tutor- eli vertaisohjaajakoulutukseen osallistui 20 opiskelijaa
eri opintoaloilta. Koulutus toteutettiin kahdesti viikossa, kolmen tunnin mittaisina osina. Koulutustunteja kertyi yhteensä
18. Pääasiallisina kouluttajina toimivat ammattiopiston henkilöstön edustajat. Koulutuksessa käytiin läpi mm. minä-kuvaa,
erilaisuuden hyväksymistä ja tukemista, nuoren hyvinvoinnin
riskitekijöitä sekä sitä, miten voitaisiin lisätä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
Uudet tutorit osallistuivat mm. uusien opiskelijoiden perehdyttämiseen elokuussa auttamalla, ohjaamalla, neuvomalla
ja tukemalla aloittavia opiskelijoita sopeutumaan uuteen oppimisympäristöön. Tutorit toimivat oppaina Avaa ovi ammattiintapahtumassa ja muissa vastaavissa tilaisuuksissa. Lukuvuoden
aikana tutorit osallistuvat yhdessä ammattiopiston opinto-ohjaajien kanssa myös ammattiopiston koulutustarjonnan esittelykierroksille. Parhaiten tutorit tunnistaa Kpedun sinisistä huppareista.

TIEDOTTAMINEN, VIESTINTÄ JA MARKKINOINTI

K

ulunut lukuvuosi sujui viestinnän osalta tuttuja hyviä
käytäntöjä jatkaen ja toisaalta uusien kujeiden parissa. Vuoden aikana painotettiin some-markkinointia.
Someen tuotettiin aiempaa enemmän videoita ja nostettiin
esiin oppilaitoksen arkea, opiskelijoita ja sidosryhmiä. Vuodenvaihteessa aikuiskoulutuksen Facebook-sivu yhdistettiin
ammattiopiston sivuun. Toimipaikoilla ja koulutusaloilla on
myös omia Facebook-sivuja, joihin viestintä omalta osaltaan
tuottaa sisältöä ja toimii ylläpitäjien tukena.
Some-markkinointiin panostaminen on kannattanut, sillä
seuraajien määrä Facebookissa ja Instagramissa on kasvanut
tasaista vauhtia. Kiitosta on tullut raikkaasta tavasta viestiä
somessa.

Uuden äärellä
Vuodenvaihteessa keskityttiin viestimään sisäisesti ja ulkoisesti ammatillisen koulutuksen muutoksista sekä Kpedun
organisaatiouudistuksesta yhdessä koulutusyhtymän johdon
kanssa. Uudistuksista välitettiin positiivista, tulevaisuusmyönteistä kuvaa.
Viestintä tuottaa valtavan määrän esitteitä, esityksiä, julisteita, kutsuja, kortteja, kansia, kuvia, tiedotteita, videoita
ja roll-up-julisteita toimialojen, hankkeiden ja tapahtumien
käyttöön. Mainoslahjoiksi hankittiin pop socket -puhelinpidikkeitä ja polkupyörän satulasuojia. Kpedulle ostettiin

HENKILÖSTÖ:
MALENA HAGLUND, viestintäsuunnittelija, muotoilija (AMK)
KAISA KUUTSA, tiedottaja, FM
EEVA HUOTARI, viestintäsuunnittelija, tradenomi (BBA), valokuvaajan at,
media-assistentti (opintovapaalla 1.10.2017–30.4.2018)

myös kaksi iloisen turkoosia polkupyörää, jotka ovat henkilöstön lainattavissa. Kaikessa materiaalissa käytetään yhtenäistä visuaalista ilmettä, jota uudistettiin raikkaaksi ja moderniksi.
Vuoden 2018 yhteishaun teemana oli ”#tulevaisuuden
osaajaksi”. Uutena asiana yhteishaun rinnalle tuli jatkuva haku,
jota markkinoidaan ympäri vuoden. Kpedu on mukana myös
valtakunnallisessa Väylät auki -vetovoimakampanjassa, jota
koordinoi Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry.

Tunnelmia sanoin ja kuvin
Marraskuussa järjestetty ”Avaa ovi ammattiin” -tapahtuma
keräsi tuttuun tapaan maakunnan yhdeksäsluokkalaiset Kampushalliin tutustumaan oppimisympäristöihin. Kpedu oli mukana myös toista kertaa järjestetyn Edu+Job-messutapahtuman organisoinnissa.
Huhtikuussa järjestetty SAKUstars-kulttuurikilpailu työllisti viestintää niin ennakkoon kuin kilpailun aikanakin. Koko
kolmipäiväisen kilpailun ajan viestintä välitti kisafiiliksiä kuvin
ja videoin sekä ylläpiti SAKustarsin some-kanavia.
Keväällä viestintä alkoi tuottaa uusia opiskelijatarinoita.
Tarinoissa esiintyy alan opiskelija tai vasta valmistunut, joka
kertoo omin sanoin ajatuksiaan ammatinvalinnastaan. Myös
kaikki Taitaja2018-finalistit esiteltiin Facebookissa ja Instagramissa.

#kpedu #tulevaisuudenosaajaksi
@kpedufi
#kpedu

Keski-Pohjanmaan
ammattiopisto

kpedufi
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TYÖELÄMÄ- JA KEHITTÄMISPALVELUT

K

eski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä vuodenvaihteessa voimaan astuneessa organisaatiouudistuksessa muodostettiin ammattiopiston työelämä- ja kehittämispalveluyksikkö, johon kuuluvat oppisopimuspalvelut,
kehittämishankkeet, kansainvälinen toiminta, työelämäkoulutus, vapaa sivistystyö ja Osuvakoulutus Oy.
Työelämä- ja kehittämispalvelut tuottaa alueen yrityksille ja työelämään niiden tarvitsemia koulutuspalveluja sekä
edistää työyhteisöjen ja yritysten kehittämismahdollisuuksia
myös hanketoiminnan avulla.
Kehitysjohtaja, joka toimi 31.12.2017 saakka Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen aikuiskoulutusjohtajana, johtaa
ammattiopiston työelämä- ja kehittämispalvelujen toimintaa
yhteistyössä päälliköiden ja vastuuhenkilöiden kanssa. Kehitysjohtaja on myös Keski-Pohjanmaan kansanopiston rehtori. Kansanopisto järjestää Kpedussa vapaan sivistystyön
koulutusta.
Osuvakoulutus Oy vastaa työvoimakoulutuksesta, koulutushankkeista, erilaisista korttikoulutuksista sekä yrityksille
myydyistä koulutus- ja konsultointipalveluista.
Työelämä- ja kehittämispalvelujen tavoitteena on edelleen parantaa yritysten ja työelämän saamaa palvelua kehittämällä sekä tavoitettavuutta että vaikuttavuutta. Ammatillisen koulutuksen reformi haastaa Kpedua entistä
työelämälähtöisempään malliin, joka on pääosin jo arkea
työelämäpalveluiden parissa toimiville työntekijöille.
Tärkeimpiä kehityskohteita ovat asiakaspalvelun joustavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen sekä Kpedun sisäi-

sen yhteistyön selkeyttäminen. Menossa on useita sellaisia
hankkeita, joiden avulla päästään testaamaan käytännössä
tätä uutta toimintatapaa.
Työelämäpalveluiden toiminnot sisältävät työllisyyden
hoidon, elinkeinoelämän kehittämisen ja osaamisen kehittämisen elementtejä, joita ei perinteisellä tutkintoon johtavalla
koulutuksella saada toteutettua.
Vallitsevan työvoimapulan keskellä on kiinnitetty erityisesti huomiota yritysten työvoiman saannin kehittämiseen
yhdessä Kpedun jäsenkuntien, Ely-keskuksen ja TE-palveluiden kanssa. Esimerkkeinä mainittakoon uraohjauksen kehittäminen, maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen ja
työsuhteen aloittamisen uusina yhdistelminä täsmäkoulutus,
rekrykoulutus jne.
Ammattiopiston työelämä- ja kehittämispalveluyksikkö
tekee jatkuvaa kehittämistyötä. Se haluaa olla vetovoimaisen aktiivinen maakunnallinen palveluntarjoaja myös tulevan
maakuntauudistuksen jälkeen.
Jarmo Matintalo
kehitysjohtaja

HENKILÖSTÖ:
MERJA FORSLUND, kouluttaja (ohjaava), KM
MAX HAGSTRÖM, toimitusjohtaja (Osuvakoulutus Oy), ekonomi
ULLA HERRONEN, kouluttaja, KM
IRMA IKÄHEIMO, projektityöntekijä
RITVA JAAKKOLA, projektikoordinaattori, MMM
HEIDI JOKINEN, projektisuunnittelija 1.2.2018 alkaen, tradenomi (ylempi AMK)
KATRI KULKKI, hankesuunnittelija, MMM
HARRI LUNDELL, kehityspäällikkö, FM
JARMO MATINTALO, kehitysjohtaja, MMM, iMBA
IIRIS NIEMONEN, yrityspalvelupäällikkö, KM
TUULA PAAVOLA-YLITALO, kouluttaja (ohjaava), FM
RITVA PADINKI, kouluttaja, TtM
SIRPA SALO, kouluttaja (ohjaava), toimintaterapeutti
PÄIVI SEPPÄLÄ, Lean-asiantuntija, FM, KTM
VIRPI SIIPO, Lean-asiantuntija, KTT
PEKKA YLITALO, kouluttaja, työnohjaaja, sosiaalipsykologi (YM), pedaopinnot
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KESKI-POHJANMAAN OPPISOPIMUSPALVELUT

Oppisopimuspäällikkö Anu Haapasalo, media-alan tutkintovastaava Janne
Erkkilä ja Pohjanmaan kauppakamarin johtaja Paula Erkkilä Keski-Pohjanmaan oppisopimuspalvelujen ja Pohjanmaan kauppakamarin yhteisessä
aamiaistilaisuudessa.

K

eski-Pohjanmaan ammattiopistossa opiskeli oppisopimusopiskelijoita kaikilla eri koulutusaloilla ja kaikissa eri tutkintotyypeissä. Kokonaismäärät olivat
1.8.2017–30.4.2018 seuraavat: perustutkinnot 140, ammattitutkinnot 201 ja erikoisammattitutkinnot 185 sekä yksi ei
tutkintotavoitteisesti opiskeleva.
Oppisopimuskoulutusta järjestettiin sekä Kpedun toimialoilla että yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien
kanssa alueellisina ja valtakunnallisina ryhminä.
Kpedulle myönnettiin oppisopimuskoulutukseen laaja
järjestämislupa. Oppisopimuspalvelut pystyy siten jatkossakin toteuttamaan oppisopimuskoulutusta myös sellaisiin
tutkintoihin, joihin koulutusyhtymällä ei ole järjestämislupaa.

Reformi toi uusia tuulia ja herätti
kysymyksiä
Muutos ammatillisen koulutuksen lainsäädännössä vuoden
2018 alussa otettiin vastaan toivottuna ja odotettuna työpaikalla tapahtuvan oppimisen näkökulmasta. Etenkin paremmat mahdollisuudet järjestää tutkinnon osaan tähtäävää
oppisopimuskoulutusta sekä mahdollisuus yhdistellä oppisopimuskoulutusta ja koulutussopimusta sai runsaasti kiitosta
asiakkailta.
Oppisopimuspalvelut teki tiivistä yhteistyötä kuntien,
yrittäjäjärjestöjen ja Pohjanmaan kauppakamarin kanssa
ja järjesti erilaisia tilaisuuksia ja tiedotuskampanjoita, jotta

reformin mukanaan tuomat kysymykset oppisopimuspalveluiden työnantaja-asiakkaiden keskuudessa löysivät ratkaisunsa. Asiakkaat ovat kokeneet esim. nuorten oppisopimuskoulutuksen koulutusjärjestelmän puolesta aiempaa
merkittävästi helpommaksi.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen
kehittämistyö
Oppisopimuspalvelut on tehnyt aktiivista työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen liittyvää kehitystyötä eri hankkeissa ja
kehittämisohjelmissa. Merkittävimpiä kehityskohteita on
ollut kehittää nuorten oppisopimuskoulutustoimintaa sekä
työpaikkaohjaajien kouluttamisen toimintatapoja, viestintää
ja koulutuksen sisältöjä.
Yhtenä konkreettisena tuotoksena tästä kehittämistyöstä
on Ohjaan.fi-sivusto. Lisäksi on kehitetty oman henkilöstön
osaamista maahanmuuttajien oppisopimuskoulutukseen
liittyen sekä luotu kehittämisavustuksen turvin toimivaa
yhteistyöverkostoa maahanmuuttajien koulutuksen sujuvan
suunnittelun turvaamiseksi.
Reformin jo astuttua voimaan oppisopimuspalvelujen
henkilöstö on osallistunut valtakunnallisiin kehittämisohjelmiin, joiden päämääränä on palvelumuotoilun keinoin kehittää koulutuksen järjestäjien ja työnantajien välistä yhteistyötä sekä luoda uusia digitaalisia ohjausmenetelmiä työpaikalla
tapahtuvan oppimisen tueksi.

Anu Haapasalo
oppisopimuspäällikkö

HENKILÖSTÖ:
MARI BERGROTH, opintosihteeri, yo-merkonomi, sihteerin at
ANNE BRANDT, oppisopimussuunnittelija, yo-merkonomi
ANU HAAPASALO, oppisopimuspäällikkö, MBA, AmO
HANNELE HÄLI, oppisopimussuunnittelija, merkonomi
HEIDI LUOMALA, oppisopimussuunnittelija, työvapaalla
SATU MÄNTYNEN, projektityöntekijä
MICAELA MATTSSON, projektityöntekijä, ins. (AMK), 31.1. saakka
MARJAANA PELTONIEMI, oppisopimussuunnittelija, YTM, AmO
SANNA SIIRILÄ-HYYPPÄ, oppisopimussuunnittelija, restonomi (AMK), AmO
VIRPI VIRTAINEN, projektityöntekijä, agrologi (AMK)
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AMMATTIOPISTON KESKEISET KEHITTÄMISPROJEKTIT LUKUVUONNA 2017–2018

Projektin nimi/aihealue

Tavoitteet

Budjetti

Omarahoitus

Digilaukalla hevosalan osaajaksi

Hankkeessa edistämme aikuisten ja nuorten ammatillisen koulutuksen raja-aitojen purkamista sekä
osaamisperusteista koulutuksen kehittämistä.

22 773€

5 693 €

Digi-Simo – maatalousalan simulaatiopedagogiikan kehittämishanke

Tuotamme maatalousalan opetuksessa hyödynnettävän simulaatiopohjaisen virtuaalisen oppimisympäristön, joka pohjautuu traktorin sekä maatalouden
työkoneiden ajo-opastin- ja automaatio-ohjauksen
laitteistoihin.

15 924 €

3 662 €

Digitop

Hankkeessa kehitämme digitaalisia ratkaisuja ennen
työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkamista, työssäoppimisen aikana ja sen jälkeen.

16 625 €

0€

Jatkoväylä – sujuvasti ammatillisesta
koulutuksesta ammattikorkeakouluun

Luomme ja ja pilotoimme valtakunnallisia, alueiden
rajat ylittäviä, koulutuksen järjestäjien yhteistyöhön
perustuvia ammatillisesta toisen asteen koulutuksesta ammattikorkeakouluun tapahtuvan siirtymävaiheen palveluita, toimintamalleja ja pedagogisia
ratkaisuja.

33 685 €

8 219 €

Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku -hanke

Keski-Pohjanmaan yrittäjyyspolku -hankkeen päämääränä on parantaa opiskelijoiden työelämä- ja yrittäjyysvalmiuksia. Hanke tukee omalta osaltaan KeskiPohjanmaan maakunnan yritystoiminnan jatkuvuutta.

121 776 €

30 444 €

KpeduMoves

Liikkuva koulu 2. aste hanke, jossa lisäämme koko
koulutusyhtymän liikunnallisuutta.

5 649 €

1 130 €

Metsät kasvuun – metsäoppia digitaalisesti

Tuotamme tietoverkkoalustalle havainto- ja oppimateriaalia nykyaikaisia tekstin- ja kuvantuottamiskeinoja käyttäen.

3 628 €

0€

Metsä puhuu uusille osaajille

Metsä Puhuu uusille osaajille -hankkeessa tavoitteena on tehdä alueellista metsäalan markkinoinnin
kehittämistä.

6 180 €

0€

MIX

Parannamme ja pilotoimme siirtymävaiheita ja koulutuksellista tasa-arvoa tukevia palveluja.

77 135 €

19 284 €

Parvessa parempi

Hankkeen tavoitteena on opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksien, osallisuuden ja kiinnittymisen
vahvistuminen.

36 337 €

9 084 €

Reformi haltuun

Kehitämme joustavia, ammatillisen koulutuksen reformin hengessä toteutuvia pysyviä toimintamalleja
ja työelämäyhteistyötä.

78 118 €

0€

REKO – reformia kohti

Uudistamme ammatillisen koulutuksen toimintaprosesseja osaamisperusteisiksi ja asiakaslähtöisiksi.

78 370 €

19 593 €

Reformilähettiläät

Yhteistyössä OPH:n, OKM:n ja verkoston kanssa
suunnitellaan reformista tiedottaminen siten, että
kaikki koulutuksen järjestäjät kontaktoidaan hankkeen aikana.

5 389 €

0€

TEKNO24/7

Hankkeessa kehitetään oppimisympäristöjä seitsemän ammatillisen oppilaitoksen yhteistyönä.

40 273 €

10 068 €

Teppo – Tiedonhallinnalla edellytyksiä
prosesseille

Kehitämme koulutuksen järjestäjän opiskelijahallintojärjestelmiä vastaamaan 1.1.2018 lainsäädäntöä ja
reformin tavoitteita.

38 285 €

0€

Validointitehtävä – osaavaa arviointia

Kuvaamme koulutuksen järjestäjän ydintehtävää ja
muutostarpeita reformin jälkeen henkilökohtaistamisprosessiin liittyen.

21 345 €

5 336 €

YSO, Yksilöllisyyttä sinun opintoihisi

Tutkinnon suorittamisen nopeuttamiseksi kehitämme ja testaamme toimintamalleja, jotka helpottavat
osaamisen tunnistamista ja tunnustamista.

44 962 €

11 241 €

Lisäksi kehitimme toimintaamme seuraavien hankkeiden avulla: Kpedu LEAN, Parasta palvelua pohjoinen ja Parasta
Digiohjausta. Oppimisympäristöjä kehitimme Ammattikampus 2020 -kehittämishankkeen avulla.
Kv-projektit mahdollistavat opiskelijoiden ja opettajien vaihtojaksoja; CuBe-2017, Fresh2017, Nordplus Junior, KAMoon
China, Intia-verkosto, Naturi WAB 2, PROFINWBL
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KANSAINVÄLINEN TOIMINTA

Audiopiskelijat Carmen Villaneuva Paz (2. vas.) ja Jenna Rekilä
(4. oik.) olivat työssäoppimassa FSL-vapaaehtoistyöjärjestössä

A

mmattiopiston opiskelijoiden kansainvälisten työssäoppimisvaihtojen määrät ovat pysyneet tänäkin lukuvuonna hyvällä tasolla. Ulkomailla oli työssäoppimassa tänä
lukuvuonna noin 80 opiskelijaa (viime lv. 75) vähintään kolmen
viikon jaksoilla.
Ammattiopiston henkilöstön liikkuvuuksia ulkomaille kertyi
yhteensä 41 (viime lv. 38). Opettajista kaksi oli työssäoppimassa Liettuassa tehden oman opetusalansa työtä kahden viikon
ajan. Lisäksi ammattiopiston toimipaikoissa vieraili kymmeniä
ulkomaisia opiskelijoita ja yhteistyökumppaneiden edustajia.

Ammattiopistolla 12 KV-projektia
Liikkuvuusjaksot on rahoitettu suurimmaksi osaksi EU:n hankerahalla. Ammattiopistolla on ollut kuluneella lukuvuonna
käytössä 12 kansainvälistä projektia. CuBe on merkittävin
Erasmus+-ohjelman liikkuvuushanke sekä opiskelija- että henkilöstövaihtoihin.
Luonnonvara-alalla on ollut lisäksi vastaava NaturiWab- ja
hyvinvointialalla Fresh-hanke. Toimipaikoilla on ollut myös pienempiä alakohtaisia verkostohankkeita, joilla on voitu rahoittaa
liikkuvuusjaksoja ulkomaille.
Määrällisesti ammattiopistolla on erittäin hyvin liikkuvuusjaksoja käytettävissä. Periaatteessa pystytään tarjoamaan kaikille halukkaille mahdollisuus suorittaa osa työssäoppimisesta
ulkomailla, mikäli opinnot ovat edenneet normaalisti eikä rästejä ole kertynyt.

Opiskelijaraportit tärkeitä – opiskelijat
tyytyväisiä
Opiskelijat raportoivat vaihtojen aikana ja niiden jälkeen,
miten jaksot ovat sujuneet ja mitä he ovat oppineet. Tätä
opiskelijapalautetietoa ammattiopiston hyödyntää seuraavien
samaan maahan tai kohteeseen lähtevien opiskelijoiden valmennuksessa.
Opiskelijat ovat olleet vaihtojaksoihinsa pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä. Kommentti erään opiskelijan matkaraportista:
"Matka oli onnistunut elämys, jota muistelen lämmöllä vielä pitkän aikaa. Hienoa, että tällainen mahdollisuus on olemassa ja
räätälöitävissä kunkin opiskelijan näköiseksi!”

Unkarilaiset opettajat Kpedussa tammikuussa.
Oikealla Kpedun KV-koordinaattori Kari Kaasinen.

Valmistautumista reformiin
Myös ammattiopiston kansainvälinen toiminta valmistautui tämän lukuvuoden aikana toteuttamaan ammatillisen koulutuksen reformia. Kpedun yhteinen KV-tiimi on keskeisessä roolissa KV-liikkuvuuksien toteuttamisessa.
Jokaisesta ammattiopiston toimipaikasta löytyy oma KVkoordinaattori, jonka asiakaskuntaan kuuluu nykyään luontevasti niin nuoria kuin hiukan varttuneempiakin opiskelijoita.
Keskeisenä tavoitteena on turvata lähituen saaminen jaksojen
suunnittelussa ja toteutuksessa sekä ulottaa kansainvälinen liikkuvuus ammattiopiston kaikille opintoaloille ja toimipaikoille.

Digiloikka ja Lean
KV-toiminnassa jatkettiin tänäkin lukuvuonna digiloikkaa lähinnä liikkuvuushankkeiden sopimusten ja muiden asiakirjojen
hallinnan osalta. Tavoitteena on tehostaa toimintaa Lean-hengessä ja saada rajalliset henkilöstöresurssit entistä parempaan
käyttöön.
Kaikkein tärkeimmästä eli liikkuvuusjaksojen laadusta ammattiopiston KV-toiminta ei tingi jatkossakaan.
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Kuva: SAKU ry

SAKU-TOIMINTA: KULTTUURI, LIIKUNTA JA URHEILU
SEKÄ URHEILUAKATEMIA

Kpedun futsal-mitalisteja

Tytöt nappasivat hopeaa
futsalissa.

S
Kuva: SAKU ry

Pojat saivat hopeaa salibandyssa.

Pojat olivat parhaita
futsalissa.

Tytöt voittivat kultaa
jalkapallossa.
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AKUstars2018-kisat olivat unohtumaton ja upea kokemus. Kisojen järjestäjäporukka puhalsi yhteen hiileen,
jonka tuloksena upea kulttuurinen liekki paloi herkeämättä kolme päivää Kokkolan Ammattikampuksella.
Oli hienoa katsoa Ammattikampuksen elämää ja vilinää.
Joka puolelta tulvi korviin säveliä ja toisaalta silmiin kantautui toinen toistaan upeampia esityksiä. Hieno erityinen lisä
olivat mediakeskus LIMEn tarjoamat live-streamit eri kisapaikoilta. Siten pysyi hyvin kärryillä, missä mennään eri lajien
osalta. Tulevat kisajärjestäjät ovat enemmän kuin halukkaita
saamaan tätä palvelua omiin kisoihinsa.
SAKUstars kokosi Kokkolaan n. 700 osallistujaa, jotka
kisasivat 26 eri sarjassa, ja tulivat 34 ammatillisesta oppilaitoksesta. Huoltajat ja järjestäjät mukaan lukien tapahtumapaikoilla nähtiin päivittäin n. 1.000 henkeä.
Kisat tarjosivat erityisen oppimisympäristön monille eri
aloille. Elintarvikeala valmisteli mm. upean menun huoltajien illanviettoon, av-ala vastasi TV-lähetyksistä sekä monista
graafisista elementeistä, turvallisuusala huolehti turvallisuudesta, lähihoitaja-opiskelijat vastasivat ensiavusta, vaatetusala hoiti puvustuksen, hiusalan opiskelijat huolehtivat juontajien hiuksista ja meikkauksesta, liiketoiminnan opiskelijat
olivat monessa mukana, Valmalaiset pyörittivät kahviloita
jne.
Apuna oli myös järjestöjä kuten esim. Kokkolan Shakkikerho ja alueen yrityksiä tarjoamassa apua kuljetuksiin sekä
tapahtumateknisiin ratkaisuihin. Tuomaristoa oli omasta
takaa ja vieraitakin. Tuomaristo on saanut erityisen hyvää
palautetta toiminnastaan. Lisäksi tulokset tulivat erittäin nopeasti. Kpedun henkilöstö sai runsaasti palautetta ystävällisestä ja palvelualttiista asenteesta. Kpeduun oli mukava tulla
kylään.
Menestystäkin tuli Keski-Pohjanmaan ammattiopiston
opiskelijoille. Mitaleja ja kunniamainintoja: Uula Gröhn voitti
DJ-kisan ja Toni Virrankoski shakin. Paula Annala otti pronssia karaokessa. Kunniamainintoja saivat Milla Ghalami (tai-

Saeedi Samira sai kunniamaininnan
mallin mukaan -sarjassa

DJ-kisan voitti Uula Gröhn.

detta kahdessa tunnissa), Saeedi Samira (mallin mukaan) ja
Joni Pahkala (Talent).
Kulttuuri- ja taidelajien harrastaminen tuo virikkeitä arkeen ja auttaa jaksamaan arjen haasteissa. SAKUstars on
väylä kokeilla omia rajojaan ja rohkaistua turvallisessa, kannustavassa ympäristössä.
SAKUstars2018-kisojen projektipäällikkö Teemu Haapaniemi haluaa vielä lopuksi kiittää kaikkia kisajärjestelyissä mukana olleita. Samalla hän toivoo, että Kpedun opiskelijoita kannustetaan entistäkin enemmän osallistumaan
Sastamalan SAKUstars2019-tapahtumaan, jossa luvassa on
jälleen jotain unohtumatonta.

opiskelijat harjoittelevat omia urheilulajejaan lajiryhmiensä
valmentajien opastuksella.
Kolmena arkiaamuna toteutetut aamuharjoitukset ovat
kestäneet työpäivän kaksi ensimmäistä oppituntia. Ammattiopiston urheiluakatemiaopiskelijoilla ei ole lukujärjestykseen
merkittyinä näitä aamuharjoituksia, joten he ovat omatoimisesti huolehtineet poissaolojen korvaamisesta.
Urheiluakatemian järjestämisestä on vastannut KeskiPohjanmaan Liikunta ry eli Kepli. Urheiluakatemian listoilla
olleista ammattiopiston opiskelijoista 28 on osallistunut tämän lukuvuoden aikana harjoituksiin.

SAKU-liikunta ja urheilu
SAKU ry:n järjestämiin valtakunnallisiin urheilu- ja liikuntatapahtumiin osallistui tänä lukuvuonna reilut 100 KeskiPohjanmaan ammattiopiston opiskelijaa.
Kpedun tyttöjen joukkue voitti kultaa lokakuussa pelatussa jalkapallon lopputurnauksessa. Futsalissa pojat voittivat ja tytöt saivat hopeaa tammikuussa. Pojat nappasivat
hopeaa salibandyn lopputurnauksessa helmikuussa. Poikien
jalkapallojoukkue raivasi tiensä jalkapallon lopputurnaukseen, sijoitus 5. - 6. Joukkueiden kokoajana ja huoltajana
toimi lehtori Markku Forsell.
Ammattiopiston opiskelijat saavuttivat useita mitali- ja
pistesijoja myös yksilölajeissa. Kpedun henkilöstön edustajat menestyivät hyvin niin joukkue- kuin yksilölajeissakin.

Lehtori ja erityisopettaja Markku Forsell
SAKU ry:n valitsema vuoden Hyvinvoinnin
rakentaja ja SAKUn kultaisen ansiomerkin
saanut.

Keski-Pohjanmaan urheiluakatemia
Keski-Pohjanmaan ammattiopiston opiskelijoilla on ollut
mahdollisuus osallistua opintojensa ohessa Keski-Pohjanmaan urheiluakatemian harjoituksiin ja saada näistä harjoituksista opintoihinsa vapaasti valittavia opintoja/”kursseja”.
Urheiluakatemiassa ammattiopiston ja Kokkolan lukioiden
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AMMATILLINEN TAITAJA
-KILPAILUTOIMINTA

Kpedun Taitaja2018-finalistinelikkö: Jenny Hangasmaa, Markus Torppa,
Matias Kangastie ja Kalle Penttilä.

K

eski-Pohjanmaan ammattiopiston opiskelijanelikkö
menestyi erinomaisesti Taitaja2018-finaalitapahtumassa.

Yksi hopea, kaksi pronssia ja yksi pistesija
Matias Kangastie otti automaatioasennuksessa hopeaa.
Pronssia saivat Jenny Hangasmaa vaatteenvalmistuksessa ja
Kalle Penttilä ilmastointiasennuksessa. Markus Torppa sijoittui verkkosivujen tuottaminen -lajissa seitsemänneksi.
Matias Kangastien valmennuksesta vastasi opettaja Kari
Kalliokoski, Jenny Hangasmaan lehtori Sisko Peura, Kalle
Penttilän lehtori Kimmo Nykänen ja Markus Torpan lehtori
Mirka Rajaniemi.
Kpedun lehtorit Ari Lähetkangas ja Juhani Kuivaniemi
toimivat tuomareina tietojenkäsittelylajin finaalissa. Ammattitaidon SM-kilpailut järjestettiin Tampereella 14.5. - 17.5.

Johan Händelin ammattitaidon MM-kisoissa
Suomen parhailla taitajilla on mahdollisuus päästä aina ammattitaidon EM- ja MM-kisoihin saakka. Kpedun opiskelija Johan Händelin kuului Suomen ammattitaitomaajoukkueeseen lokakuussa 2017 Abu Dhabissa järjestetyissä
WorldSkills-tapahtumassa. Händelinin lajina oli tietojenkäsittely/IT Software Solutions for Business.
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Tietojenkäsittelyn semifinaali ja Taitaja9
Kpedu järjesti Ammattikampuksella tammikuussa tietojenkäsittelylajin Taitaja2018-semifinaalin, johon osallistui 41 datanomiopiskelijaa eri puolilta Suomea, mukana myös Kpedun
opiskelija Jesse Kolppanen. Semifinaalikoordinaattorina toimi lehtori Ari Lähetkangas.
Kpedu toteutti lokakuussa Hyvinvointimessujen yhteydessä paikallisen Taitaja9-kilpailun alueen yläkoululaisille. Kampushallissa käydyn kisan koordinoinnista vastasivat opintoohjaaja Tapio Oinas ja toimialapäällikkö Kaija Kähäri-Wiik.

Taitaja2018-semifinaaleissa 21 Kpedun
opiskelijaa 12 eri lajissa
Tammi-helmikuussa eri puolilla Suomea järjestettyihin Taitaja2018-semifinaaleihin osallistuivat edellä mainitun finalistinelikön ja semifinalisti Jesse Kolppasen lisäksi seuraavat
opiskelijat: Eetu Nisula (lajina kuljetuslogistiikka), Walter Finell ja Erik Göös (asiakaspalvelu ja myynti), Emma Hannula
(lähihoitaja), Janina Koivula, Samuli Leväniemi ja Jenita Tilvis,
(yrittäjyys, kolmijäseninen tiimi), Tuomas Kivelä ja Mikael
Välimaa (putkiasennus), Taneli Haapalainen ja Miika Kanala
(sähköasennus), Hannes Juhaninmäki (automaatioasennus),
Mauno Hyyppä ja Kalle Piippo sekä Toni Kokkonen ja Daniel
Rauhala (mekatroniikka, parikilpailu).

OPISKELIJAMÄÄRÄT TUTKINNOITTAIN
SYKSY 2017
Koulutusala/tutkinto

Toimipaikka

LUONNONVARA JA YMPÄRISTÖALA

Opiskelijoita S2017
456

Hevostalouden perustutkinto

Kaustinen

88

Maatalousalan perustutkinto, eläintenhoitaja

Kannus

67

Maatalousalan perustutkinto, maatilatalous

Kannus

64

Maatalousalan pt, maatalousteknologia

Kannus

51

Maatalousalan perustutkinto, turkistalous

Kannus

7

Metsäalan perustutkinto

Kannus

39

Metsäalan perustutkinto, metsäkoneenkuljettaja

Kannus

46

Hevostalouden perustutkinto

Perho

40

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

Perho

38

Maatalousalan perustutkinto, maatilatalous

Perho

16

SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA

461

Hiusalan perustutkinto

Hyvinvointikampus

41

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Hyvinvointikampus

420

YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA HALLINNON ALA

259

Liiketalouden perustutkinto

259

Ammattikampus

LUONNONTIETEIDEN ALA
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

88
Ammattikampus

TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA

88
1027

Autoalan perustutkinto

Ammattikampus

53

Elintarvikealan perustutkinto

Ammattikampus

75

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Ammattikampus

24

Kone- ja metallialan perustutkinto

Ammattikampus

68

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto

Ammattikampus

52

Laboratorioalan perustutkinto

Ammattikampus

31

Logistiikan perustutkinto

Ammattikampus

70

Media-alan perustutkinto

Ammattikampus

36

Pintakäsittelyalan perustutkinto

Ammattikampus

43

Prosessiteollisuuden perustutkinto

Ammattikampus

99

Puualan perustutkinto

Ammattikampus

33

Rakennusalan perustutkinto

Ammattikampus

114

Rakennusalan pt, maarakennuskoneenkuljettaja

Ammattikampus

18

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Ammattikampus

104

Talotekniikan perustutkinto

Ammattikampus

70

Teknisen suunnittelun perustutkinto

Ammattikampus

18

Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto

Ammattikampus

21

Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto

Ammattikampus

45

Turvallisuusalan perustutkinto

Ammattikampus

53

KULTTUURIALA
Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto

62
Ammattikampus

HUMANISTINEN JA KASVATUSALA
Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen perustutkinto

62
61

Kälviä

MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA

61
102

Hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinto

Ammattikampus

99

Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto

Ammattikampus

3

VALMA-KOULUTUS
YHTEENSÄ

52
2568
77

LUKUVUODEN 2017–2018 AIKANA AMMATILLISEN PERUS-, AMMATTI- JA
ERIKOISAMMATTITUTKINNON SUORITTANEIDEN NIMET JA KOTIKUNNAT
HUMANISTINEN JA
KASVATUSALA

LUONNONVARA- JA
YMPÄRISTÖALA

Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja
Mukangenzi Anathalie
Äyhynmäki Axel
Konttila Valtteri
Tikkanen Jerry
Ahlström Anne
Juvani Sari
Kirsilä-Lillqvist Annele
Kukonlehto Paula
Mattila Pauliina
Mellblom Outi
Mohammadi Fovzieh
Paajanen Meiju
Hynninen Aleksi

Vaasa
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Pietarsaari
Kokkola
Ylivieska
Kokkola
Kokkola
Ulkomaat
Raahe

KULTTUURIALA
Media-assistentti

Hauta-aho Teemu
Heimovirta Tommi-Taneli
Lågland Jonas
Rauma Niclas
Hakola Juho
Kero Miska
Koskela Keena
Koski Alex
Kurtén Jenna
Latvala Jenna
Mäkelä Iida
Mäntysalo Emma
Niemenmaa Jesse
Peltola Meeri
Valjus Tiia
Vuorinen Kalle
Alahautala Jonna
Bäck Hannah-Cajsa
Koskela Emilia
Koskela Sofia
Laihorinne Neea
Pohjonen Linda
Salmela Tomi
Syri Tuomo
Vuoti Olli
Autio Joni
Kontiainen Emmi
Finnilä Veli-Pekka
Nieminen Minna

Keuruu
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kaustinen
Kokkola
Pietarsaari
Kokkola
Seinäjoki
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Toholampi
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola

LUONNONTIETEIDEN ALA
Datanomi

Nikkarikoski Samuel
Finnilä Veli-Pekka
Honkaniemi Mari
Honkaniemi Sari
Malinen Taneli
Saari Tero
Eloranta Eetu
Haapalehto Antti
Hautamäki Aleksi
Jokela Jimi
Jämsä Ismo
Koivisto Tomi
Korpijärvi Joel
Laasanen Niko
Poutanen Markus
Salo Jarkko
Torppa Markus
Uuskartano Arttu
Nagy Bence
Ranta Jarmo
Källström Michael
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Kokkola
Veteli
Pietarsaari
Pietarsaari
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kokkola
Toholampi
Kokkola
Kokkola
Pietarsaari
Kokkola
Veteli
Veteli
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola

Maaseutuyrittäjä
Ruotsalainen Mikko
Havisto Jan-Markus
Heikkilä Arttu
Junno Janina
Kalliokoski Iida
Kohtaniemi Naveen
Petäjistö Oskari
Polso Tapani
Pöyhönen Konsta
Rekilä Sofia
Salmela Petteri
Suomala Sami
Talus Aleksi
Tuominiemi Sarianne
Vetoniemi Roosa
Hakola Tero
Hanhikorpi Tuomas
Huhtala Rami
Kalliokoski Janne
Korkiatupa Johannes
Pahkala Joni
Peltokangas Tero
Rantanen Ville
Sillanpää Joonas
Talus Lauri
Tolonen Aleksi
Hietalahti Henna
Hotakainen Rosita
Isohanni Taneli
Niinikoski Jani
Pietilä Valtteri
Suvanto Sari
Jokela Sini
Raatikainen Janne
Huopana Joeli
Linna Heikki
Metso Valtteri
Mäntylä Akseli
Pekkarinen Jere

Turkistarhaaja
Haapavesi
Alavieska
Toholampi
Halsua
Ylivieska
Sievi
Sievi
Veteli
Veteli
Kannus
Merijärvi
Reisjärvi
Alavieska
Halsua
Kannus
Kauhava
Ylivieska
Kokkola
Halsua
Kauhava
Kalajoki
Kauhava
Kauhava
Veteli
Nivala
Kalajoki
Halsua
Veteli
Kannus
Kaustinen
Kokkola
Kalajoki
Kokkola
Jyväskylä
Perho
Perho
Kinnula
Kinnula
Kinnula

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Ala-Norppa Mika
Hannula Risto
Hautala Jarmo
Heikkilä Jari
Herlevi Tommi
Himanka Kauko
Korkala Juha
Lapinoja Reijo
Myllylä Miia
Nevanperä Simo
Orjala Antti
Paavola Tomi
Palonen Janne
Raitanen Vesa
Taipale Rauli

Metsäkoneenkuljettaja
Havisto Ville
Isoniemi Aatu
Jutila Joonas
Kanala Tino
Kastman Patrik
Myllymäki Riki
Nivala Markus
Nurmimäki Elias
Puskala Ville
Rinne Mikko
Silver Aleksi
Sorri Kim
Tolonen Olli
Untinen Esa
Ylikoski Mikko

Tiedot perustuvat opiskelijahallinto-ohjelman tietoihin 18.5.2018.

Kokkola
Kokkola
Kannus
Kalajoki
Kokkola
Kalajoki
Raahe
Kalajoki
Kalajoki
Kalajoki
Kokkola
Kalajoki
Kalajoki
Pyhäjoki
Ylivieska

Alavieska
Toholampi
Alavieska
Halsua
Toholampi
Kokkola
Oulainen
Sievi
Kokkola
Halsua
Sievi
Oulainen
Kalajoki
Toholampi
Nivala

Kaasinen Jani
Mäki-Tuuri Aleksi
Pihlajaniemi Toni
Plusisaari Piia

Hevostenhoitaja
Turppa Noora
Virkamäki Linda
Hannula Janina
Hellsten Inka
Huutonen Titta
Korhonen Iida
Känsälä Ronja
Kannonlahti Hanna
Lindberg Eveliina
Pullinen Johanna
Sundberg Marika
Heikkinen Ida-Emilia
Matilainen Elina
Miettinen Laura
Schlesier Margot
Vainio Saara
Haavisto Julia
Snårbacka Sari
Vesamäki Karoliina
Huhtala Jenna
Paloniemi Hilda
Pollari Kia
Ruotsalainen Veera
Silakka Jenna
Autio Miia

Eläintenhoitaja

Jauhiainen Mona
Karhumaa Joonas
Karvinen Hanna-Maria
Keppo Maija
Kesti Eveliina
Kleemola Nea
Koskenniemi Katinka
Niemelä Hanna
Räsänen Kaisa
Sillanpää Hanna
Säilynkangas Katja
Lahtinen Johanna

Luonto-ohjaaja
Mäkinen Antti
Ventilä William
Iivonen Mika
Moilanen Eeva
Saari Seppo
Salonen Sami
Seppänen Jaroslav
Tarnanen Toni
Jokela Johanna
Kallionpää Timo
Nuutinen Aki
Repo Roope
Vaittinen Aatu

Nurmes
Isokyrö
Kauhava
Kokkola

Isokyrö
Soini
Kokkola
Salo
Uurainen
Kuopio
Kaustinen
Kurikka
Vimpeli
Teuva
Tampere
Paltamo
Tuusniemi
Tuusniemi
Säkylä
Lapua
Maalahti
Pedersören kunta
Laukaa
Kauhava
Alavus
Kuortane
Kankaanpää
Kannus
Ilmajoki

Jyväskylä
Muhos
Kankaanpää
Tampere
Oulu
Oulu
Virrat
Kokkola
Jyväskylä
Kotka
Oulu
Vimpeli

Vimpeli
Perho
Tuusula
Salo
Kokemäki
Kempele
Iisalmi
Vantaa
Alavus
Akaa
Rovaniemi
Pieksämäki
Lappeenranta

MATKAILU-, RAVITSEMISJA TALOUSALA
Kokki

Borisova Miglena
Enlund Joel
Holmberg Elias
Honkonen Henna-Maria
Impola Hanna
Isoaho Ville
Jukkola Toni
Jylhä Emilia
Karvonen Miia
Kronholm Sebastian
Manninen Julia
Mäntynen Karoliina
Parhiala Toni
Parpala Joni
Peltoniemi Reeta
Rahkila Tony
Siltala Eemeli
Sivula Tanja
Taivassalo Tytti
Valtonen Pipsa
Hakala Karoliina
Paananen Ville
Bious Hanan
Hollanti Jarkko
Makueno Janet
Minkkinen Kaisa
Myllymäki Anniina
Hjelt Juffe
Päiväniemi Markus
Hohenthal Annika

Kodinhuoltaja

Heinua Jenni
Kinnunen Jessica
Kumpulainen Diana
Suonperä Milla

Tarjoilija

Sääskilahti Pauliina
Basson Theresia
Hagkvist Lina
Jämsén Marianna
Paavola Ilona
Rauma Outi
Salmela Rebekka
Kinnunen Jenni

Kaustinen
Kokkola
Kokkola
Veteli
Pyhäjoki
Kalajoki
Kokkola
Kannus
Kaustinen
Pietarsaari
Kokkola
Pietarsaari
Kannus
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kalajoki
Kokkola
Pietarsaari
Lestijärvi
Kokkola
Pietarsaari
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kaustinen
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Pietarsaari
Kokkola
Pihtipudas
Kaustinen
Perho
Kokkola
Kokkola

SOSIAALI-, TERVEYS- JA
LIIKUNTA-ALA
Lähihoitaja

Hannula Emma
Hautala Essi
Honkamäki Anne
Jylhä Roosa
Karjalainen Annika
Kirvesmäki Elina
Kivelä Olli
Kokkoniemi Vilhelmiina
Känsälä Taru
Kärkinen Susanna
Leppäniemi Paula
Nevasaari Mirko
Sarja Niko
Siirilä Jenna
Simola Jenni
Sumell Iida
Tokola Venla
Alakotila Annika
Autio Bianca
Isohanni Miska
Järvelä Vilhelmiina
Kellokoski Mariella
Kittilä Miia-Leena

Kokkola
Kokkola
Kokkola
Perho
Raahe
Perho
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kalajoki
Veteli
Kokkola
Kokkola
Alajärvi
Halsua
Kokkola
Kokkola
Toholampi
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kokkola
Alajärvi

Koskela Hanna
Koskela Silja
Mansikkamäki Jenni
Määttälä Juhan
Peteri Ulla-Riitta
Salo Jesse
Syri Milja
Tiainen Juho
Tokola Piita
Harju Eemeli
Heikkilä Janina
Kemppainen Ville
Kyösti Emilia
Luoto Eveliina
Manninen Aino
Mäkelä Jessica
Mäkelä Vera
Parpala Ida-Maria
Peltokangas Jenna
Pihl Alexandra
Strömsholm Sonja
Backman Adele
Dahlgren Elina
Grundström Isabella
Halkosaari Mea
Halla-aho Niina
Humalajoki Silja
Isomaa Armiida
Kangastie Mervi
Koskinen Veera
Lassila Linda
Lehtimäki Niko
Niemonen Nea
Nygård Kata
Poikkimäki Katri
Poikkimäki Maria
Polvi Mea
Rahkola Elisa
Turpeinen Milja
Österbacka Susanne
Autio Inga
Karhukorpi Kaisa
Koivisto Eveliina
Kortetmaa Maarit
Kääntä Miia
Rajamäki Suvi
Thylin Miia
Toivonen Taina
Ainali Sanna
Brusin Julia
Hyyppä Emma
Isosaari Sanna
Jin Gwell
Korkia-Aho Anniina
Noon Thia
Ojala Ansa
Peltoniemi Janina
Raappana Maiju
Saari Mikael
Saari Ronja
Suomela Henrik
Maunula Tino
Stenbäck Milla
Vihanta Ronja
Belikova Nonna
Aksila Tatiana
Hagen Katja
Hagqvist Hanna
Hautala Sallamaari
Huhtala Hanna
Niemi Karolina
Pokela Mari
Porkola Anne
Svenlin Kristina
Uuskartano Santeri
Viitala Noora
Vörlin Susanna
Flores Santiago
Haka Emilia
Kallio Eeva

Toholampi
Kokkola
Kokkola
Toholampi
Haapajärvi
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kokkola
Pietarsaari
Kokkola
Luoto
Pietarsaari
Kokkola
Kruunupyy
Kokkola
Kokkola
Pietarsaari
Kruunupyy
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kalajoki
Perho
Kokkola
Reisjärvi
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus
Sievi
Kalajoki
Kokkola
Kalajoki
Haapajärvi
Pietarsaari
Kokkola
Vieremä
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Perho
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kalajoki
Kokkola
Nivala
Kannus
Pietarsaari
Kokkola
Kokkola
Kajaani
Kannus
Kaustinen
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kaustinen
Kaustinen
Kokkola
Kokkola
Kokkola

Kallio Sirpa
Kaunisto Tanja
Myllymäki Anni
Vladimirova Desislava
Voronchikhina Natalia
Yli-Hukka Miia
Autio Sirpa
Haapaniemi Mervi
Herlevi Kaisa
Jääskä Eeva
Kivelä Terhi
Kivijakola Tanja
Korkia-Aho Paula
Kuivaniemi Tanja
Lakanaho Esa
Lohi Emma
Myllymäki Roosa
Mäkelä Elina
Penttilä Tiina
Qvintus Riitta
Savela Rosa
Seppä Emil
Snellman Patrik
Witick Pinja
Yli-Arvo Minna
Ylikangas Saana
Hertteli Katriina
Hietamäki Marianne
Hirsikangas Laura
Isorinne Sini
Kalliokoski Sisko
Kanala Pirjo
Karhulahti Ida-sofia
Kariniemi Julia
Lehtola Susanna
Lokina Valeria
Lukkarila Mervi
Niemonen Sara
Rannankari Janine
Rättyä Janika
Skopalová Petra
Tuikka Lotta
Virkkala-Karvonen Mervi
Backman-Corin Nina
Kelemen Rita
Kivelä Essi
Klemola Pekka
Korpela Ulla
Känsäkangas Iiris
Mård Tanja
Niemi Pauliina
Niemonen Sari
Nykänen Henna
Riippa Shaila
Sippola Susanna
Thapa Magar Ramila
Vanhakangas Tiia
Eklund Mika
Kero Jennina
Niskala Reetta
Orava Tero
Tuominiemi Saku
Eskola Sanni
Göös Milja
Hakala Andrea
Harju Jenny
Hautakoski Hanna
Hautamäki Nea
Hytönen Riitta
Känsäkoski Meiju
Lehto Jenna
Lintilä Anette
Phimkhot Phatthana
Timonen Tero
Valavaara Sachee
Vihervaara Jaana
Heinoja Nelli
Ojakangas Ismo
Hotakainen Samuel
Ihamäki Sara

Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kalajoki
Sievi
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kaustinen
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Pietarsaari
Kokkola
Kannus
Kokkola
Halsua
Alajärvi
Kokkola
Kannus
Perho
Halsua
Kokkola
Haapajärvi
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Ylivieska
Kokkola
Ylivieska
Kokkola
Kalajoki
Halsua
Kruunupyy
Kruunupyy
Perho
Kokkola
Kokkola
Halsua
Pedersören kunta
Kokkola
Kannus
Luoto
Kokkola
Kokkola
Pietarsaari
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus
Reisjärvi
Kokkola
Sievi
Pihtipudas
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Lestijärvi
Kaustinen
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus
Halsua
Kokkola
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Parturi-kampaaja
Pukema Lotta
Sylander Sari
Hautala Janiina
Kivelä Eveliina
Litzén Jaakko
Luosa Vilma
Länsimäki Ida
Myllylä Olivia
Mäkelä Marika
Nykänen Mirella
Ojala Ilona
Poikola Adeliina
Rahja Jenni
Rantala Iida
Savonen Susanna
Slotte Linda
Soininen Jasmina
Tullila Janette
Vikman Victoria

Kokkola
Kannus
Kokkola
Veteli
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kalajoki
Kokkola
Kalajoki
Kokkola
Kokkola
Kruunupyy
Kokkola
Lestijärvi
Kokkola

TEKNIIKAN JA
LIIKENTEEN ALA
Prosessinhoitaja
Heikkilä Mari
Nordlund Lisa
Silván Jukka
Korkia-Aho Sakari
Kuonanoja Jani
Lohvansuu Veli
Göös Patrik
Helander Joakim
Jestoi Mikko
Karjalainen Ville
Lindfors Henrik
Pallaspuro Kasper
Peltola Eetu
Puumala Jani
Pylväs Nina-Jessica
Salo Kasper
Takkunen Heidi
Timosaari Jemina
Tuorila Tuukka
Nordström Patrik
Pulkki Camilla
Carlsson Tomas
Huhtala Kai
Lindholm Jani
Raivisto Joonas
Siren Matias
Viljamaa Jari
Vähä-Kungas Mikael
Autio Heidi
Hagström Timo
Haiju Ilkka
Hägglund Tuulia
Karppi Sasu
Kivinen Niko
Korpi Ismo
Koskinen Staffan
Mäki Tony
Penttinen Annukka
Pirttimäki Mika
Poranen Jukka
Rimpeläinen Kristiina
Sandkvist Jani
Toskala Miika
Vihanta Samuli
Bengs Mathias
Hahn Jonathan
Mattila Jani
Strandvall Svante
Back Daniel
Hagström David
Juselius Sebastian
Segervall Andreas
Stenman Jim
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Raasepori
Raasepori
Raasepori
Kokkola
Pyhäjärvi
Pyhäjärvi
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Alavieska
Kokkola
Kalajoki
Raasepori
Raasepori
Kokkola
Kokkola
Kaustinen
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Nivala
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Jyväskylä
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Vöyri
Vöyri
Pietarsaari
Pietarsaari
Uusikaarlepyy
Uusikaarlepyy
Uusikaarlepyy
Pietarsaari
Pietarsaari

Automaatioasentaja
Alakotila Samuli
Burdel Arnaldo
Hyyppä Mauno
Kangastie Matias
Kattilakoski Leevi
Liimatta Leevi
Piippo Kalle
Soini Matias
Sundell Arttu-Santeri
Syrjälä Teppo
Valavaara Kim
Wang Jiaqi
Weckman Oskari

Sähköasentaja
Aldalil Mohammed
Alatalo Teemu
Ferhatovic Dino
Hyyppä Riku
Ingman Joakim
Jokela Samuel
Karhula Konsta
Kinnunen Lauri
Kinnunen Ville
Kivijärvi Marko
Koskela Esa
Orjala Iiro
Peltokangas Kosti
Peltola Jesse
Rinne Jaakko
Tarkkinen Jesse
Tervola Niki

Ajoneuvoasentaja
Vehkalampi Henrik

Talonrakentaja

Lahtinen Katja
Hillilä Nelli
Jokela Kimi
Kauppila Vili
Leppäharju Lari
Matilainen Ilari
Niemelä Jermu
Paasila Johanna
Vähämäki Laura
Brännbacka Pontus
Göös Eemil
Haapalehto Miko
Heikkilä Rami
Kivioja Eemil
Kivioja Jussi
Lundqvist Tenho
Myllymäki Tuomas
Niemi-Korpi Toni
Rahkonen Miska
Rannila Teemu
Simunaniemi Arttu
Suvanto Larry
Timmerbacka Joakim
Toivonen Janne
Ukskoski Lauri
Wennström Santeri
Öst Jarna
Adam Awad
Jefimov Andrei
Malwal Daw
Sirviö Arto
Ylikorpi Miia

ICT-asentaja
Alaluukas Miikka
Heinua Jasmina
Hirsikangas Saku
Koivula Jere
Linnala Tero
Mikkonen Toni
Oivo Juho

Tiedot perustuvat opiskelijahallinto-ohjelman tietoihin 18.5.2018.

Kokkola
Kokkola
Kokkola
Lappajärvi
Toholampi
Kokkola
Kalajoki
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kokkola
Pietarsaari
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kaustinen
Kokkola
Kokkola
Perho
Pietarsaari
Toholampi
Kokkola
Lappajärvi
Kaustinen
Kokkola
Pietarsaari
Kokkola
Perho
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kokkola
Oulu
Pietarsaari
Kokkola
Pietarsaari
Pietarsaari
Seinäjoki
Kannus
Kannus
Kannus
Kannus
Kokkola
Veteli
Kannus
Kokkola
Veteli
Kannus
Kaustinen
Kaustinen
Kokkola
Perho
Toholampi
Pedersören kunta
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola

Paloniemi Pasi
Porkola Vili
Pulkkinen Jesse
Salo Santeri
Ström Juho

Koneistaja

Friis Aslak
Isosalo Arttu
Niemonen Samu
Suvanto Juha
Leppälä Pertti

Laborantti

Elo Janne
Hietaharju Wijitta
Vedenoja Inka
Alakotila Taru
Kuoppala Melina
Laitakangas-Pudas Emma
Rahkonen Roosa
Yli-Antola Varpu

Levyseppähitsaaja
Tapio Mikael
Hakunti Tomi
Hertteli Niko
Hietala Matti
Joki-Huuki Niko
Korkeamäki Jesse
Luoma Riku-Mikko
Luosa Veikka
Nikkari Janne
Raitokoski Kasperi
Roiha Tommy
Tokola Aleksi
Ahonen Satu
Hannula Valtteri
Karvonen Tuomas
Mäyry Joni
Pannula Nico
Salmi Marko
Tikkakoski Jaakko
Uusi-Pohjola Teemu

Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kruunupyy
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kokkola

Kokkola
Kokkola
Kalajoki
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Karvia
Kokkola
Kokkola
Perho
Kokkola
Kannus
Pedersören kunta
Kaustinen
Kokkola
Kalajoki
Kaustinen
Kokkola
Luoto
Kokkola
Kokkola
Halsua
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Veteli
Kokkola

Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja
Heikkinen Niko
Humalajoki Elias
Ihamäki Jere-Jussi
Joensuu Juuso
Järvelä Jose
Kinnunen Lukas
Lukkarila Pena
Mikkola Marjut
Nisula Eetu
Puntanen Olli
Rantanen Henniina
Salo Oskari
Valli Eemeli
Wik Ville
Ylitalo Nico
Zeitlin Henrik

Autonkuljettaja
Pitkänen Leevi

Maalari

Honkaharju Rami
Huhta Jasmin
Kippo Ronja
Kukkonen Juulia
Marjoniemi Elias
Nissi Sonja
Puumala Tiina
Rauma Heljä
Rimpioja Elli
Salonen Lotta
Tarkka Hinni

Pietarsaari
Kannus
Kokkola
Kalajoki
Kaustinen
Kokkola
Kalajoki
Kokkola
Kannus
Kokkola
Pietarsaari
Kaustinen
Kokkola
Pietarsaari
Pietarsaari
Kannus
Kokkola

Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Haapajärvi
Kokkola
Kokkola
Kaustinen
Kokkola
Kaustinen
Kokkola

Timonen Janne
Hirsikangas Tinja
Karppi Julia

Putkiasentaja

Aalto Juuso
Ahlqvist Aaro
Hannila Väinö
Hernesniemi Valtteri
Kamula Aatu
Kettunen Tommi
Koivula Misha
Mankinen Sampo
Moradi Azizollah
Märsylä Kalle
Rauma Anttoni
Riihimäki Santtu
Salo Sami
Syri Tino
Välimaa Mikael
Järvi Antti
Jääskä Mikko
Kangasvieri Sami
Karvinen Pertti
Leinonen Teuvo
Rajala Aleksi
Salo Joni
Sillanpää Aleksi
Takkula Mikko
Ylitalo Pekka

Puuseppä

Aro Veikko
Björkbacka Eeva
Hiltula Helinä
Karjula Matias
Keski-Petäjä Rasmus
Rantanen Mikko
Tanhuala Niilo
Tuunala Emma

Turvallisuusvalvoja
Heinonen Samuli
Ingalsuo Johanna
Kallio Aleksi
Kinnunen Tiia
Lahti Matti
Lumppio Kia
Mantela Aleksi
Mäkelä Laura
Saastamoinen Petra
Seppälä Aleksi
Siermala Julia
Tiitinen Waltteri
Tuikka Lauri
Vähämöttönen Jonna
Äijälä Iiro

Vaatetusompelija
Lehtorinne Johanna
Malova Olga
Nisula Kaisu-Maria
Haapasaari Nea
Hangasmaa Jenny
Mäkelä Krista
Väyrynen Jonna

Toimitilahuoltaja

Haarala Eija
Boateng Daniel
Husein Abdi
Ma Hongquan
Mohamed Abdirahman Said
Zhao Dongling
Ferhatovic Isma
Luoto Anne-Mari

Kiinteistönhoitaja
Mutka Ari-Pekka

Kaustinen
Kannus
Kannus
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kalajoki
Kaustinen
Kaustinen
Kokkola
Toholampi
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kaustinen
Kokkola
Oulu
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kalajoki
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kalajoki
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Alajärvi
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Pietarsaari
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus

Nguyen Mai

Suunnitteluassistentti
Mäenpää Jyri
Niemi Miika
Ojanperä Veli-Matti
Santaholma Niko
Vistiaho Ville
Pyörre Janette
Lundell Mirva
Paasila Hanne

Pietarsaari
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola

Muovituotevalmistaja
Hepola Juhani
Kupiainen Sami
Rupponen Ville

Elintarvikkeiden valmistaja
Finnilä Nils
Hemmilä Hanna
Ikonen Saana
Latvala Jaana

Kokkola
Kokkola
Kokkola
Pietarsaari

Lihatuotteiden valmistaja
Kuoppala Juho
Kuoppala Tuomas
Mäkinen Sami
Roiko Juho

Leipuri-kondiittori
Elo Tuulia
Hietala Veera
Impiö Anniina
Jokela Sonja
Kalliokangas Juulia
Koivukangas Kristiina
Koski Sanna
Kumpulainen Jenna
Känsälä Marika
Lumijärvi Peppi
Luoma Saana
Minkkinen Mia
Paananen Joona
Peltokorpi Katja
Peltoniemi Karoliina
Pohjonen Katja
Pollari Aleksanteri
Rönnkvist Julia
Suvanto Krista
Tunkkari Saara
Uusitalo Nea
Kalliokulju Lyydia
Tolonen Saija

Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Ylivieska
Kalajoki
Kannus
Toholampi
Sievi
Kokkola
Kokkola
Kaustinen
Tyrnävä
Toholampi
Pietarsaari
Toholampi
Sievi
Sievi
Kokkola
Kaustinen
Kokkola
Kalajoki
Veteli
Kaustinen
Kokkola
Kokkola

Lauri Jenni
Peuraharju Atte
Pistone Isabella
Rajala Emilia
Rautajärvi Mari
Heinonen Ella
Heinua Janina
Holm Alexander
Isopahkala Nelly
Kettunen Sanna
Konu Kasperi
Moo Nana
Mutka Emilia
Saarinen Laura
Syri Noora
Tyni Eleonoora
Vikström Joonas
Ylipihlajamaa Heidi
Harju Arttu
Harju Roope
Haukilahti Iida
Hänninen Eemeli
Junttila Camilla
Keski-Sämpi Paula
Klasila Neea
Koivisto Niilo
Koskela Vera
Lahti Anniina
Lokasaari Aapo
Niemi Markus
Peltoniemi Nea
Pesonen Tiia
Rosenqvist Aarni
Saarnio Silja
Timlin Sanni
Vehkoja Riina
Ylikotila Reetta
Bodbacka Elina
Sumell Mia
Hautala Laura
Huotari Kirsi
Kohv Greete
Laajala Venla
Manderbacka Tapio
Vehmanen Maija
Seppälä Merja
Himanka Tommi
Hirvi Sofia
Kero Minja
Mattila Nea
Yrttikoski Jenni

Kalajoki
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kalajoki
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kokkola
Oulu
Kokkola
Kokkola
Kaustinen
Kokkola
Kokkola
Veteli
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kaustinen
Pietarsaari
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kannus
Nivala
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Perho
Kruunupyy
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kalajoki
Veteli

YHTEISKUNTATIETEIDEN-,
LIIKETALOUDEN- JA
HALLINNON ALA
Merkonomi

Kinnunen Silpa
Kangas Valter
Hakamäki Toni
Molander Tarja
Saleem Ahmed
Viitanen Juha
Virrankoski Toni
Anttio Pinja
Finnilä Essi
Hakasalo Joonas
Heikkilä Aleksi
Kalliokoski Aleksandra
Kalliokoski Emma-Sofia
Karppinen Johannes
Katainen Mikael
Kirsilä Johan
Kivioja Juuso
Kontio Birgitta
Laukkonen Jasmin

Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kruunupyy
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Halsua
Kannus
Kannus
Toholampi
Kannus
Ylivieska
Kokkola
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AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN
VALMISTAVAAN KOULUTUKSEEN
(VALMA) OSALLISTUNEET
Abed Mohsen Saif
Adan Mohamed Adan
Aden Ali Hassan
Ali Abdullahi Fadumo
Alizadeh Najib
Alloush Emran
Alloush Nivin
Alloush Yousef
Barbari Safiyeh
Basalak Mehmet
Dahir Ali Abdullahi
Ghand Agha Fahim
Ghand Agha Salim
Gholami Ali
Hassan Ali Maryan
Khalili Maryam
Mojahed Parisa
Shammi Shammi
Valma Sonko
Andrejeff Katja
Annala Paula
Annala Tommi
Hautamäki Anttoni
Haveri Noora
Huttula Niko
Hänninen Samuli
Ilo Marianna
Ilo Matilda
Jokinen Sandra
Jämsä Jenna
Koivuniemi Valtteri
Korkiakangas Jonna
Kämäräinen Konsta
Luosa Valma
Myllylä Jenni
Mäkelä Milla
Niemonen Tommi
Pietilä Henna
Puntanen Anni
Rautomäki Albert
Seppelin Laura
Tampio Ukri
Valma Sara
Yrjänä Jarno
Abdelmagid Halima
Alloush Taghred
Alshwekh Monem
Benharat Mohamed
Bunda Khanittha
Cai Yilan
Harutyunyan Karen
Kumpakoon Jeerawan
Kwunsong-rönnkvist Bell
Mojahed Bahar
Mojahed Masooma
Mozaffari Azin
Nutfieva Fatme
Saeedi Samira
Saeedi Elyas
Stanev Petar
Staneva Vilyana

Kokkola
Pietarsaari
Pietarsaari
Pietarsaari
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Pietarsaari
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Pietarsaari
Kokkola
Kokkola
Pietarsaari
Kokkola
Pietarsaari
Kokkola
Kokkola
Veteli
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Pietarsaari
Toholampi
Kannus
Kokkola
Kälviä
Kokkola
Pietarsaari
Kälviä
Kruunupyy
Raahe
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Pietarsaari
Evijärvi
Kokkola
Pietarsaari
Kaustinen
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Veteli
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola

AMMATTITUTKINNOT
Audiovisuaalisen viestinnän
ammattitutkinto
Viitamäki Ville

Kokkola

Myynnin ammattitutkinto
Huhmarsalo Marita
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Evijärvi

Kiinteistöpalvelujen
ammattitutkinto
Hakala Riikka
Roiko Susann

Kokkola
Kokkola

Laitoshuoltajan ammattitutkinto
Hirvinen Anne
Keto Anne
Lahnalampi Teija
Lehtomäki Mailis
Leppälä Teija
Luomala Tiina
Phan Lay
Saviranta Kaija
Sillanpää Tuula

Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola

Tuulivoima-asentajan
ammattitutkinto
Alahautala Petteri
Yrjänä Tapio

Ylivieska
Kalajoki

Koneistajan ammattitutkinto
Käkelä Jukka

Oulainen

Lähiesimiestyön ammattitutkinto
Wargh Magnus

Kokkola

Markkinointiviestinnän
ammattitutkinto
Lukkarila Maarit

Kemianteollisuuden
ammattitutkinto
Bäck Katja
Haapamäki Arto
Haataja Heikki
Hannukainen Tommi
Huilaja Sami
Kaikkonen Timo
Kleemola Ari
Kuusela Jarkko
Kuusela Vesa-Matti
Kyrö Tapio
Laine Eero
Laukkanen Reijo
Saarelainen Janne
Saarenpää Jarno
Vaara Anneli
Virkkula Kimmo
Välitalo Aki
Hirvinen Anne
Heiskari Harri
Kiili Vesa
Koski-Vähälä Esa
Koukku Teemu
Lehtimäki Heikki
Mäkinen Markus
Ritola Mika
Salmi Veikko
Suoranta Pasi
Tapio Jaakko

Kokkola

Kittilä
Salla
Ylitornio
Rovaniemi
Kittilä
Oulu
Kittilä
Kittilä
Rovaniemi
Inari
Kempele
Rovaniemi
Kittilä
Rovaniemi
Pello
Kemijärvi
Kittilä
Kokkola
Ylöjärvi
Sastamala
Sastamala
Sastamala
Sastamala
Sastamala
Tampere
Sastamala
Tampere
Tampere

Vartijan ammattitutkinto
Autio Ari
Harju Marko
Honga Joakim
Kinnunen Jari
Korkeakoski Anssi
Muhonen Kyösti
Nikkarikoski Samuel
Pahkala Kalle
Santapakka Pasi
Al-abbasi Mohammed
Joki-Huuki Janita
Knif Jimi

Tiedot perustuvat opiskelijahallinto-ohjelman tietoihin 18.5.2018.

Nivala
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Ylivieska
Kokkola
Kalajoki
Kalajoki
Kokkola
Kannus
Pietarsaari

Mäkiranta Marko
Pakkala Antti
Pietilä Annukka
Porrassalmi Tuomas
Rahkonen Henna
Vaahteravaara Ari

Alajärvi
Kokkola
Kaustinen
Kälviä
Ylivieska
Kokkola

Yrittäjän ammattitutkinto
Andersson Kim
Andersson Marjut
Kakkuri Jouni
Lundell Toni
Martin Timo
Ahola Reijo
Elo Sari
Keskisarja Janne
Lindberg Miska
Manninen Kirsi
Nylund Markus
Siermala Riikka
Finnilä Veli-Pekka
Ling Merle
Sillanpää Laura
Hautakoski Marika
Hietala Timo
Humalajoki Janne
Humalajoki Maija
Hänninen Mikko
Ollikainen Niina
Pannula Jaana
Peltokangas Mirka
Pent Jaanika
Rauma Miia
Kaariniemi Riitta

Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kruunupyy
Kalajoki
Veteli
Kaustinen
Veteli
Halsua
Perho
Perho
Perho
Perho
Halsua
Perho
Perho
Perho
Perho
Veteli

Sihteerin ammattitutkinto
Luomanen Anne
Edsvik Sara
Gustafsson Arja
Hakala Henna
Hietamäki Katariina
Hotakainen Kristiina
Jaaksi Hannele
Koskela Jaana
Kuusela Milla
Luokkala Leena
Nikula Maria
Pitkäjärvi Elina
Saarinen Merja
Saikkonen Mirja
Salmén Tiina
Salonen Anette

Kokkola
Kaustinen
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Lestijärvi
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kokkola
Pietarsaari
Oulu
Kokkola
Kokkola

Tieto- ja viestintätekniikan
ammattitutkinto
Aronen Juhani
Lindberg Jussi
Sorja Sakari
Tyhtilä Juhani

Vaasa
Kokkola
Kokkola
Kokkola

Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan
ammattitutkinto
Saariaho Jukka

Kokkola

Päihdetyön ammattitutkinto
Saarenpää-Mendes Eeva
Bäckman Tiia
Vastapuu Miret
Väisänen Timo
Yrjänä Laura

Kalajoki
Nivala
Helsinki
Oulu
Kokkola

Hierojan ammattitutkinto
Bath Sheba
Kuusisto Juha
Laurila Katja
Liljekvist Kaj

Kokkola
Kalajoki
Ylivieska
Pietarsaari

Malkamäki Emma
Männikkö Vuokko-Liisa
Nurisalo Olli
Porkola Kirsi
Pöyhönen Anne
Vierimaa Elina
Viitanen Annika

Kokkola
Raahe
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kalajoki
Kokkola

Välinehuoltajan ammattitutkinto
Känsäkangas Henna
Huvila Niina
Rytilahti Piia
Thylin Janette

Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola

Tuotantoeläinten hoidon ja
hyvinvoinnin ammattitutkinto
Fredriksson Liisa
Garmueva Victoria
Jylkkä Jenni
Lesonen Vladimir
Pieskä Jasmiina
Siirilä Teemu
Viinamäki Katri
Granbäck Anders
Kippo Mika
Korvela Tapio

Kokkola
Toholampi
Kalajoki
Toholampi
Kannus
Kokkola
Kalajoki
Kruunupyy
Kälviä
Kokkola

Eläintenhoitajan ammattitutkinto
Kaivolahti Marjo
Kärnä Sari
Mokkila Mirkka

Kaustinen
Pirkkala
Espoo

Maatalouskoneasentajan
ammattitutkinto
Aitta Joel
Autio Valtteri
Huhtala Ari
Kippo Mikko
Mäkeläinen Onni

Liminka
Haapajärvi
Kauhava
Kokkola
Suomussalmi

Metsäkoneenkuljettajan
ammattitutkinto
Härkänen Lauri
Karjalahti Tero
Kero Pentti
Kola Eemeli
Kujala Pertti
Kääntä Olli
Fiskaali Hannu
Fiskaali Timo
Haasala Ossi
Hälinen Sami
Marin Tapani
Niemi-Korpi Henri
Ovaskainen Samuli
Piispanen Ville
Saari Mikko
Fiskaali Jukka
Peltokangas Jukka

Kokkola
Haapajärvi
Kalajoki
Kokkola
Halsua
Kalajoki
Sievi
Sievi
Kokkola
Sievi
Ylivieska
Kannus
Kannus
Kyyjärvi
Veteli
Sievi
Kannus

Hevostenvalmentajan
ammattitutkinto
Nissilä Niina
Kaustinen Tanja
Kuoppala Marika
Kuusela Marianna
Manner Miia
Mustonen Nina
Mäkipelkola Johanna
Mäntyharju Anni
Seppänen Heidi
Byskata Jeanette
Hakala Ville
Huusko Marjukka
Kinnunen Laura
Matinlauri Matti

Kokkola
Kaustinen
Seinäjoki
Saarijärvi
Seinäjoki
Muhos
Seinäjoki
Seinäjoki
Oulu
Kruunupyy
Halsua
Kruunupyy
Perho
Seinäjoki

Muzaffar Natasha
Pakola Mervi
Rantanen Heidi
Rauma Taru
Repo Minna
Salastie Heidi
Vekola Veera
Laine-Toivonen Mira
Rampa Minna

Jyväskylä
Nivala
Kannus
Kaustinen
Vihti
Tampere
Seinäjoki
Turku
Kokemäki

Koulunkäynnin ja aamu- ja
iltapäivätoiminnan ohjauksen
ammattitutkinto
Jokihaara Petteri
Männistö Jaana
Phuyal Aryal Suna
Pikkukangas Teija
Delpino Serena
Getachew Tarikua
Kuol Jok
Löytynoja Leena
Typpö Maria
Vanhala Heidi

Kokkola
Kokkola
Pietarsaari
Toholampi
Kruunupyy
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kokkola

Valokuvaajan ammattitutkinto
Kantokoski Kirsi
Keski-Rahkonen Satu
Peltoniemi Päivi
Saarni Jyrki
Simonen-Sipilä Emilia
Tuulikangas Anne
Vettenranta Ville
Tammenmaa Gunilla

Seinäjoki
Kalajoki
Kannus
Rauma
Kalajoki
Vaasa
Kankaanpää
Vaasa

Lasten ja nuorten erityisohjaajan
ammattitutkinto
Joensuu Tiia
Johansson Jaana
Ketopaikka Sanna
Kiljala Katariina
Mylläri Sari
Rehula Janika
Ylikauppila Mervi
Lindqvist Maarit
Erkinheimo Heidi
Väisänen Marianne

Kokkola
Kokkola
Kannus
Kalajoki
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kannus
Kokkola
Kokkola

ERIKOISAMMATTITUTKINNOT
Johtamisen
erikoisammattitutkinto
Perälä Aki
Andersson-Kuorikoski Mona
Hellsten Linda
Kronqvist Johanna
Lehto Sari
Levoska Marjut
Myllymäki Kirsi
Rättyä Päivi
Saarikoski Piia
Seppä-Jokela Elina
Häggman Anna
Kaskela Riitta

Raahe
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kärsämäki
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Pietarsaari
Kaustinen

Karppi Roni
Keinänen Jeremias
Kinnunen Jari
Koskela Tuomas
Neuvonen Pasi
Pahkala Kalle
Pietilä Hannes
Pihlajakoski Tommi
Santapakka Pasi
Siekkinen Juha
Tolvanen Ville
Valkeapää Merja
Vierelä Jarmo
Yli-Hukka Petri

Kokkola
Raahe
Kokkola
Oulainen
Lappeenranta
Kalajoki
Pyhäjoki
Raahe
Kalajoki
Raahe
Kouvola
Kokkola
Kokkola

Mielenterveys- ja päihdetyön
erikoisammattitutkinto
Aho Ilkka
Björklund Julia
Hirvi Sini
Jylhä-Ollila Tarja
Kinnunen Satu
Kuoppamaa Anna
Myllykangas Päivi
Turunen Marjaana

Lapua
Pietarsaari
Kannus
Kokkola
Kokkola
Pietarsaari
Kokkola
Kokkola

Vanhustyön
erikoisammattitutkinto
Försti Päivi
Hakala Eeva
Hosionaho Kaisa
Kinnari Jaana
Kirmanen Silva
Kokko Joonas
Nykänen Susann
Raudaskoski Anna
Rauma Elina

Kaustinen
Kokkola
Nivala
Kokkola
Kokkola
Kaustinen
Kokkola
Ylivieska
Kaustinen

Kehitysvamma-alan
erikoisammattitutkinto
Varila Johanna

Vaasa

Työvalmennuksen
erikoisammattitutkinto
Laakso Johanna
Holtti Maija
Hyvönen Kati
Hyytiäinen Jaana-Maarit
Koutonen Marjut
Nissi Kari
Pihlaja Jorma
Rauma Eija
Similä Anne-Maria
Strang Olli-Pekka
Veteläinen Satu
Yrjänä Pauliina

Kokkola
Veteli
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kaustinen
Kokkola
Kokkola
Kokkola
Kalajoki

Yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinto:
Salo Emmi

Kokkola

Turvallisuusvalvojan
erikoisammattitutkinto
Brännbacka Dan
Heiskanen Juha-Matti
Hosio Seppo
Hosio Taneli

Vaasa
Kokkola
Kokkola
Kokkola
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Rehtori Sirkku Purontauksen
TET-päivä sujui Kokkolan
Prismassa.

Valma-kaksikko Evelina
Tyynelä ja Janika Kupila

ja Kaisa Kuutsa
Malena Haglund
ETnästä kävivät T
Kpedun viestin
.
in sinkkitehtaalla
päivässä Boliden

Kpedu oli mukana
Lapsi mukaan töihin
-päivässä marraskuussa.

Rehtori Johanna Elo, suunnitteluhortonomi Sini Sangi, työpäällikkö Terho Lindberg ja toimialapäällikkö Tom Bjon.

Kansanedustajat Reijo Hongisto,
Jutta Urpiainen ja Peter Östman
vierailivat Kpedussa.
Soppaa Kpedun
Suomi 100 v -juhlassa
5.12.2017.

Nuorten ja aikuisten kouluttaja
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