
II asteen rehtorityöryhmä    Kokousmuistio 1/ 2014-2015 
 
Aika:  Perjantai 5.9. klo 12.15 – 13.00 
Paikka:   Keski-Pohjanmaan ammattiopisto, Kokkolan ammattikampus, Liiketalous lk F116 
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, virkavapaalla lk 2014-15) 
 vs. rehtori Jonna Finell, 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 Kari Pappinen 
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  

Muistio:  
 

1. Kokouksen avaus ja osallistujien toteaminen 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ja merkittiin osallistujat. 

 
 

2. Toisen asteen opintotarjottimen ajankohtaiskatsaus 
 
Todettiin opintotarjottimen tarjonta (https://wilma.kpedu.fi/browsecourses). Kursseja voi ilmoittaa 
lisää Terhille. Muistutettiin väylä-opinnoista, jotka toteutetaan yhteistoiminta-aikana jokaisessa 
jaksossa.  
 
 

3. Tarkistetaan toisen asteen yhteisesitteen sisältö  
 
Kevään 2015 yhteishaussa oleva toisen asteen koulutustarjonta on koottu tuttuun tapaan toisen 
asteen yhteisesitteeseen. 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. 
 
Tarkistettiin esite. Odotetaan, että OPH ilmoittaa hakuajat ja lisätään ne esitteeseen ennen 
painatusta. Terhi tarkistaa viimevuotisen painatusmäärän. Laitetaan vielä tiedoksi ja 
tarkistettavaksi ennen painatusta.  
 

4. Keski-Pohjanmaan Moodlen sopimukset ja Kyvyt.fi käyttöönoton tilanne 

https://wilma.kpedu.fi/browsecourses


Kyvyt.fi- integroidaan Keski-Pohjanmaan Moodleen niille oppilaitoksille / kunnille, joiden 
sopimuksessa se on mukana.  Minna Kallioinen on hoitanut sopimusasiat.  Mukaan ennättää vielä 
tulla.  
Kyvyt.fi on jo  integroitu keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän sivuille. Dicendumin Heli Karjalaisen 
mukaan sopimus on tehty myös Kaustisen musiikkilukion ja Kaustisen Evankelisen Opiston kanssa. 
Moodle integraatio maksaa 250 e /oppilaitos. Lukioita ei tässä vaiheessa ole mukana, mutta jos 
haluaa mukaan, on tehtävä sopimukset. Kokouksessa sovittiin, että kyvyt.fi lisätään vielä Kokkolan 
kaupungin lukioille, K-P:n konservatoriolle, Perhon lukiolle, Vetelin lukiolle ja Kannuksen lukiolle. 
Toholampi ei ole yhteisessä moodlessa mukana. Terhi tarkistaa Dicendumsita, onko ruotsinkielistä 
versiota saatavilla. Markku kysyy lähteekö Svenska Gymnasium mukaan. 
 
Keskusteltiin Keski-Pohjanmaan Moodlen ulkoasusta; sitä voisi jotenkin keventää, esim. vaakuna 
tuntuu ”byrokraattiselta” ehkä parempi olisi kissankellot vaakunan tilalla. Rehtoriryhmässä 
palataan vielä 2asteen yhteiseen ”Brändäykseen” seuraavassa kokouksessa. 
 

5. Muut ajankohtaiset asiat 
- sähköiset ylioppilaskirjoitukset: koulutusta tulossa osaava-hankkeen kautta lukion opettajille, 

Tero Lahtinen mukana organisoinnissa  
- Sirkku Purontaus kertoi ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmauudistuksesta. 

Tarkemmin voi katsoa www.oph.fi/ampe  1.8.2015 pitää uudet OPSit olla valmiina. Keskeistä 
siirtyminen osaamispisteisiin ja Atto-aineiden muuttuminen yhteisiksi aineiksi , jotka on 
ryhmitelty neljään eri ryhmään.  

6. Seuraava kokous 14.11. klo 9.00 Hyvinvointikampuksella. Muut kokoukset 16.1 klo 9.00. ja 24.4.  
 

http://www.oph.fi/ampe

