
II asteen rehtorityöryhmä    Kokous 5 / lv. 2013–14 
 
Aika:  Torstai 19.6. klo 9.00-12.00.  
Paikka:   Kokkolinna, aloituskahvit ja lounas. 
Kutsuttu:  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  

Esityslista:  
 

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
 
Esitys: Puheenjohtaja avaa kokouksen ja merkitään osallistujat. 
 

2. Lv. 2013–14 rehtorityöryhmän toimintakertomuksen ja toteutuneen yhteistyön tarkistaminen  
 
Esitys: Tehdään lv. 2013–14 toimintakertomusluonnokseen (liite 1:Rehtoriryhmän 
toimintakertomusluonnos) tarvittavat muutokset ja täydennetään liitettä 2: Yhteistyön toteuma lv 
2013-14. Rehtoriryhmän toimintakertomus ja yhteistyön toteuma esitellään ja hyväksytetään 
toisen asteen yhteistyöryhmän syyskokouksessa 2014. 
 

3. Rehtorityöryhmän toimintasuunnitelman laatiminen lukuvuodelle 2014–15 toisen asteen 
yhteistyöryhmän määrittämät yhteistyön painopisteet huomioiden 
 
Esitys: Työstetään yhdessä rehtorityöryhmän toimintasuunnitelmaluonnos valmiiksi toisen asteen 
yhteistyöryhmän syyskokousta varten. liite3: toimintasuunnitelmaluonnos.  

 
4. Tarkistetaan toisen asteen uudistettu opintotarjotin, tarjolla oleva opintotarjonta ja sähköisen 

lomakkeen hyödyntäminen opintojen ilmoittamisessa tarjottimelle. 
 
Esitys: Terhi esittelee kokoamaansa opintotarjotinta (https://wilma.kpedu.fi/browsecourses), ja 
tehdään siihen tarvittavat lisäykset ja muutokset.  
 

5. Keski-Pohjanmaan Moodle 
 

https://wilma.kpedu.fi/browsecourses


Esitys: Terhi esittelee terveisiä Moodle-ryhmästä; Tarkistetaan sinne luodut kategoriat ja päätetään 
kunkin oppilaitoksen moodle-pääkäyttäjät, joiden tehtävänä on syöttää oppilaitoksensa 
alakategoriat ja kurssipohjat Moodleen. Mediamaisterilta saadaan ainoastaan tekninen tuki. 
6.8.2014 on Moodlen siirto-opastus, 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.   
 
 

6. Toisen asteen yhteisesitteen päivittäminen 
 
Esitys: Kevään 2015 yhteishaussa oleva toisen asteen koulutustarjonta kootaan tuttuun tapaan 
toisen asteen yhteisesitteeseen, joka päivitetään elo-syyskuun aikana. Yhteistyömahdollisuudet on 
tarkoitus tuoda aiempaa vahvemmin mukaan yhteisesitteeseen (esim. toisen asteen opintotarjotin, 
vaihtojakso, Väylä-opinnot, Urheiluakatemia + maininta millä paikkakunnilla/oppilaitoksissa em. 
mahdollisuudet toteutuvat). 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/   
 

7. Muut ajankohtaiset asiat 
a. OPH:n hankehakemusten tilanne (lukiot) 

  
 
Liitteet: 
Liite 1. Rehtorityöryhmän toimintakertomusluonnos 
Liite 2. Yhteistyön toteuma lv. 2013–14 
Liite 3. Rehtorityöryhmän toimintasuunnitelmaluonnos lv. 2014-15 

http://2aste.kpedu.fi/koulutustarjonta/
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/06/Yhteistyölv2012-13nettiversio.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2013/06/Toimintasuunnitelma2013-14.pdf

