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Torstai 19.6. klo 9.00-12.00. (11.20 ruokailu ja lukion rehtoreiden ”hankekokous”)
Kokkolinna, aloituskahvit ja lounas.
rehtori Sirkku Purontaus, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto (pj.)
rehtori Markku Anttila, Lucina Hagmanin lukio (siht.)
rehtori Raimo Lammi, Kokkolan yhteislyseon lukio
rehtori Ulla-Maija Latvala, Kiviniityn lukio
rehtori Bernt Klockars, Karleby svenska gymnasium
rehtori Terho Taarna, Kokkolan aikuislukio
rehtori Leevi Norrena, Kannuksen lukio
rehtori Taina Lehtonen, Kaustisen musiikkilukio
rehtori Tero Lahtinen, Vetelin lukio
rehtori Erland Slotte, Kronoby gymnasium
rehtori Jussi Peltokangas, Toholammin lukio
rehtori Hannu Sulkakoski, Pietarsaaren suomenkielinen lukio
rehtori Outi Leväniemi, Perhon lukio
rehtori Heikki Aho, Keski-Pohjanmaan konservatorio
rehtori Maria Murtomäki, Kaustisen Evankelinen Opisto
toimialapäällikkö Tuula Junttila, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Hanna-Mari Laitala, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Tom Bjon, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toimialapäällikkö Kaija Kähäri-Wiik, Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
toisen asteen koordinaattori Terhi Petäjä (muistion kirjaaja)

Muistio:
1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja merkittiin osallistujat.
2. Lv. 2013–14 rehtorityöryhmän toimintakertomuksen ja toteutuneen yhteistyön tarkistaminen
Täydennettiin lv. 2013–14 toimintakertomusta (liite 1) sekä liitettä 2: Yhteistyön toteuma lv 201314. Rehtoriryhmän toimintakertomus ja yhteistyön toteuma esitellään ja hyväksytetään toisen
asteen yhteistyöryhmän syyskokouksessa 2014.
Tarkennetaan joiltakin osin vielä lukuja yhdistelmätutkintojen osalta. Tarkennettiin paikallista
yhteistyötä. Urheiluakatemian luvut selvitetään koordinaattori Timo Virolaiselta.
3. Rehtorityöryhmän toimintasuunnitelman laatiminen lukuvuodelle 2014–15 toisen asteen
yhteistyöryhmän määrittämät yhteistyön painopisteet huomioiden
Työstettiin yhdessä rehtorityöryhmän toimintasuunnitelma valmiiksi toisen asteen
yhteistyöryhmän syyskokousta varten ja lisättiin sinne yhteistyöryhmän määrittävät painopisteet.
liite3: toimintasuunnitelma.
4. Tarkistetaan toisen asteen uudistettu opintotarjotin, tarjolla oleva opintotarjonta ja sähköisen
lomakkeen hyödyntäminen opintojen ilmoittamisessa tarjottimelle.
Terhi esitteli kokoamaansa opintotarjotinta (https://wilma.kpedu.fi/browsecourses), ja
keskusteltiin siitä.

Päätettiin, että kirjataan jokaiseen kurssiin tarkemmin toteutustapa (esim. verkkokurssi, lähiopetus,
monimuoto-opetus, AC-yhteys mahdollinen, jatkuva ilmoittautuminen) Lisätään yhteyshenkilöksi
kurssin opettaja ja hänen sähköpostiosoitteensa, jotta opiskelijat voivat kysyä häneltä suoraan
tarkempaa tietoa kurssista.
Kiviniitystä tulee tarjottimelle vielä kaksi filosofian kurssia (3 ja 4 ). Kursseja voi tarjota syksyllä lisää
ja tarjotinta voidaan täydentää vuoden aikana. Tärkeää, että rehtorit tiedottavat
kurssitarjottimesta opinto-ohjaajia, jotta tieto leviää opiskelijoille asti.
5. Keski-Pohjanmaan Moodle
Terhi toi terveisiä Moodle-ryhmästä; Tarkistettiin sinne luodut kategoriat ja päätettiin kunkin
oppilaitoksen moodle-pääkäyttäjät (liite 4), joiden tehtävänä on syöttää oppilaitoksensa
alakategoriat ja kurssipohjat Moodleen (https://moodle.regionline.fi) . Mediamaisterilta saadaan
ainoastaan tekninen tuki. 6.8.2014 klo 12.00 on Moodlen siirto-opastus Aikuiskoulutuksen tiloissa
(Talonpojankatu 6), jonne kaikkien oppilaitosten pääkäyttäjien pitää tulla, jotta uusi Moodle
saadaan käyttövalmiiksi ennen lukuvuoden alkua. 1.8.2014 jälkeen ei voi enää laittaa uusia kursseja
”vanhaan” moodleen. Vanha moodle on kuitenkin rinnakkain käytössä lukuvuoden 2014-15
loppuun. Oppilaitoksen pääkäyttäjät jakavat kurssinteko-oikeuksia opettajilleen. Koulutusyhtymän
henkilöstö ja opiskelijat kirjautuvat sinne AD-kautta; jos lukiot ja muut koulut haluavat sinne
samanlaisen kirjautumisen, niin heidän tulee ottaa suoraan yhteyttä mediamaisteriin.

6. Toisen asteen yhteisesitteen päivittäminen
Kevään 2015 yhteishaussa oleva toisen asteen koulutustarjonta kootaan tuttuun tapaan toisen
asteen yhteisesitteeseen, joka päivitetään elo-syyskuun aikana. Nyt tehdään vain ”pieniä”
muutoksia vanhaan esitteeseen. Valmista esitettä on tarkoitus jakaa perusasteelle ysien
vanhempainiltojen yhteydessä. Yhteisesitteitä toimitetaan myös toisen asteen oppilaitoksiin
infoista noudettavaksi ja sähköisessä muodossa esite viedään toisen asteen www-sivuille:
http://2aste.kpedu.fi/koulutustarjonta/
Pyritään tekemään sellainen versio jonka voi helposti ladata nettisivuille. Korjaukset Terhille
20.8.2014 (tuodaan versio 5.9. kokoukseen). Tarinoita pidettiin hyvinä. Korostetaan oleellisten
tietojen näkymistä esim. viimeisellä sivulla tummennetaan tärkeimpiä asioita. Alueen erityislukio
Musiikkilukio pitäisi saada vahvemmin esille.
7. Muut ajankohtaiset asiat
a. Terveiset lukiofoorumista, Taina Lehtonen: lukion valtionosuudesta vähenee 9%,
rakenteisiin puututaan, perusrahoitus 50% + tuloksellisuusrahoitus: todistusmäärät 3
vuodessa valmistuneet; luokattomuus purettu eli mennään luokka kerrallaan,
yhdistelmäopinnot voi laskea aineopintoihin, mutta jos vielä lukiotutkinnon jälkeen
suorittaa kursseja niin siihen ei tule rahoitusta, 500 oppilaan rajasta ei enää puhuttu, 50 km
etäisyydellä lukion saatavuus, lisärahoituksen piiriin valmentava opetus ja mamu ja saamen
kieliset, tuntijakomalli on auki, eri oppiaineiden yhdistelmäkurssit uutena, 1.8.2017
voimaan uusi ops ja se tehdään virastovirkamiestyönä, päätökset järjestämisluvista 2016,
Jyväskylässä koettu huonona rahoituksen kannalta että lukio koulutuskuntayhtymässä,
b. opiskeluhuolto (Taina kertoi lukiofoorumista): kunnan tulee järjestää kuraattori ja
psykologipalvelut kunnassa oleville kouluille, kulut opiskelijoiden kotikunnista laskutetaan
toteutuneiden kulujen mukaan, tietosuoja puhututtaa: jokin uusi ohjelma tulossa. Sirkku
kertoi, että Effica otetaan käyttöön Kokkolassa ja Jytan alueella.
c. oppivelvollisuuden pidentäminen (Tainan uutiset lukiofoorumista): majoituksia ei kuulu
maksaa, mutta oppikirjat tulee kustantaa jos esim. lukion 1 lk kuuluu oppivelvollisuuteen.

d. koordinoinnin laskutus: sopimuksen mukaan verkostokumppaneita laskutetaan
tammikuussa ja kesäkuussa; kesäkuun arviolasku lähetetty ja tammikuussa laskutetaan
loppusumma toteutuneitten kustannusten mukaan. Kesäkuun lasku on pienempi, kuin mitä
tammikuussa tulee.
e. OPH:n hankehakemusten tilanne (lukiot). Päätettiin, että ei tehdä yhteistä
verkostohakemusta, vaan oppilaitokset ovat tehneet omia hakemuksia laitehankintoihin ja
tekevät elokuun aikana myös b-kohtaan omia hakemuksiaan. Tavoitteet ja painopisteet
keskittyvät oppimisympäristöjen kehittämiseen, monipuolisten tilaratkaisujen
toteuttamiseen ja opiskelijoiden osallistamiseen kehittämistyöhön, joten ne sopivat
paremmin yksittäisten lukioiden hankkeiksi. Elokuun kokouksessa voidaan vielä keskustella
asiasta.

Liitteet:
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Liite 3. Rehtorityöryhmän toimintasuunnitelma lv. 2014-15
Liite 4. Moodlen pääkäyttäjät

