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Rehtorityöryhmän toimintakertomus lukuvuodelta
2013–2014
Rehtorityöryhmässä toteutettiin toisen asteen strategiaan kirjattuja
toimenpiteitä toisen asteen yhteistyöryhmän määrittämät yhteistyön
painopisteet huomioiden: suunniteltiin ja koottiin yhteiselle
opintotarjottimelle tulevat opinnot, sovittiin yhteisistä aikatauluista ja
kartoitettiin tavoitteita yhteishankkeille ja yhteistyön tiivistämiselle tvtasioissa.

Rehtorityöryhmän jäsenet ja kokoukset
Osallistuminen
kokouksiin (yht. 5):
Ahlroth Kaisa-Leena (MSO)
0
Aho Heikki (Konservatorio)
0
Anttila Markku (Klan lukio) pj.
IIII
Bjon Tom (AO toimialapäällikkö)
II
Junttila Tuula ( AO toimialapäällikkö)
II
Kattilakoski Johanna (koordinaattori -30.3.) III
Klockars Bernt (Klan lukio)
II
Koski Pirjo (KKO)
II
Kähäri-Wiik Kaija ( AO toimialapäällikkö)
II
Lahtinen Tero (Vetelin lukio)
IIII
Laitala Hanna-Mari (AO toimialapäällikkö) I
Lammi Raimo (Klan lukio)
I
Latvala Ulla-Maija (Klan lukio)
IIII
Lehtonen Taina (Kamulu)
IIII
Leväniemi Outi (Perhon lukio)
IIII
Louhula Matti, (MSO)
0
Matintalo Jarmo (MSO)
I
Murtomäki Maria (Kaustisen ev. opisto)
IIIII
Norrena Leevi (Kannuksen lukio)
IIII
Peltokangas Jussi (Toholammin lukio)
III
Petäjä Terhi (koordinaattori 1.4. alkaen)
II
Purontaus Sirkku (AO rehtori) siht.
IIIII
Slotte Erland (Kronoby Gymn.)
II
Sulkakoski Hannu (Pietarsaaren lukio)
I
Taarna Terho (Klan lukio)
IIII
Ventola Marjo-Riitta (KEPO)
I
V ä ä n ä n e n Tuulikki (MSO)
0
Rehtorityöryhmän jäsenet lv. 2013–2014:

HUOM! Koulutusyhtymän organisaatiouudistuksesta johtuen ammatillisen puolen osallistujat ovat
vaihtuneet kesken vuotta, siksi joillakin vähän osallistumiskertoja.
26.9.2013 Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysalan opistolla, Kokkola (läsnä 14)
Vertailtiin Moodlen ja Optiman eroja ja kustannuksia ja päädyttiin käyttämään Moodlea. Keskusteltiin
kyvyt.fi käyttöönotosta kaikille opiskelijoille. Harkittiin toisen asteen yhteistä multiprimusta. Kehitettiin
toisen asteen yhteisesitettä. Mietittiin yhdistelmätutkintoon ohjaamista yhteishakukoodien
muuttuessa. Tarkasteltiin toisen asteen yhteistä opintotarjotinta ja keskusteltiin verkko-opintojen
toteutustavasta, jotta tarjotin saadaan aidosti ”elämään”; puhtaasti verkko-opintoja valitaan
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runsaammin. Suunniteltiin kokous- ja tyhy-päivää Varkauden BM-matkan peruuntumisen tilalle.

21.11.2013 Kokkolan ammattiopisto, verstas 1 ja 2 sekä
Nissen lounas ja saunominen Kälviällä (läsnä 15 + kaksi
kutsuvierasta Centriasta)
Kuultiin etäesityksenä Sonkajärven malli nelijaksojärjestelmästä ja
keskusteltiin neli- ja viisijaksojärjestelmien eduista ja haasteista. Laadittiin
esitys lukuvuoden 2014-15 työpäivistä viisijaksojärjestelmän mukaisesti.
Keskusteltiin väylä-opintojen laskutuksesta (1200e/kurssi). Käsiteltiin uuden
yhteisen Moodlen käyttöönottosuunnitelmaa ja yhteistyötä Mediamaisterin
kanssa. Keskusteltiin Multiprimuspalvelimen siirrosta Regionlinelta Satrsoftille.
Päätettiin esittää yhteistyöryhmälle koordinaattorin jatkosopimusta 31.7.2014
jälkeen. Rehtoriryhmän puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin rehtori Sirkku
Purontaus ja sihteeriksi Kokkolan lukiokoulutuksen johtava rehtori Markku Anttila.
16.1.2014 Kaustisen evankelinen opisto (läsnä 13)
Päätettiin yhteistoiminta-ajoista ma ja ke klo 14.15. – 15.45 ja ti ja to klo 12.00-13.30 ja vahvistettiin
lukuvuoden 2014-15 työpäivät. Tarkasteltiin 2013 toteutuneita valintoja ja sovittiin, että jatkossa
kursseja pyritään järjestämään enemmän verkkokurssipohjaisesti non-stop-periaatteella. Suunniteltiin
uudistuvaa yhteistä Moodlea. Arvioitiin koordinoinnin tarpeellisuutta ja tehtiin swot-analyysi, joka
lähetettiin yhteistyöryhmälle.
25.4.2014 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kälviän toimipaikka (läsnä 11)
Esiteltiin uusi koordinaattori Terhi Petäjä ja määriteltiin hänen työkuvaansa liittyviä tehtäviä syksystä
2014 alkaen (50% koordinaattori). Suunniteltiin lukuvuoden 2014-15 opintotarjotinta ja päätettiin, että
laitetaan Wilmaan myös kahden koulutuksen järjestäjän väliset kurssit. Korostettiin opiskelijoiden
kursseille ohjaamisen tärkeyttä.
19.6.2014 (läsnä 15 )
Tutustuttiin uudistettuun opintotarjottimeen ja keskusteltiin
siitä. Tarkistettiin rehtorityöryhmän toimintakertomus
lukuvuodelta 2013–14. Laadittiin toimintasuunnitelma
seuraavalle lukuvuodelle. Tarkistettiin 2asteen opintotarjotin.
Nimettiin Keski-Pohjanmaan Moodlen pääkäyttäjät ja
tarkistettiin kategoriat ja sovittiin moodlen
siirtokoulutuksesta. Sovittiin toisen asteen yhteisesitteen
päivittämisestä elokuussa. Kuultiin terveisiä lukiofoorumista.

Rehtorityöryhmän toimintakertomus /TP

2014-6-19

Keski-Pohjanmaan opojen ja rehtoreiden yhteiset tilaisuudet
•
•
•

6.9.2013 syystapaaminen Keski-Pohjanmaan konservatoriolla
25.4.2014 kevättapaaminen Kälviän toimipaikassa
21.5.2014 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän toteuttama kevätillallinen Kokkolinnassa

Muut työryhmät
Osa rehtorityöryhmän jäsenistä on toiminut myös toisen asteen yhteistyöryhmässä. Lisäksi
rehtorit ovat toimineet paikallisissa toimintaryhmissä edistäen paikkakuntakohtaista yhteistyötä.

