
II asteen rehtorityöryhmä    Kokous 5 / lv. 2015-16 
 
Aika:  Tiistai 21.6. klo 9.00 -  
Paikka:  Ammattikampus, Isopaja 
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. 2015–16 rehtorityöryhmän toimintakertomuksen ja toteutuneen yhteistyön tarkistaminen  
 
Esitys: Tehdään lv. 2015–16 toimintakertomusluonnokseen (liite 1:Rehtoriryhmän 
toimintakertomusluonnos) tarvittavat muutokset ja täydennetään liitettä 2: Yhteistyön toteuma lv 
2015-16. Rehtoriryhmän toimintakertomus ja yhteistyön toteuma esitellään ja hyväksytetään 
toisen asteen yhteistyöryhmän elokuun kokouksessa 2016. TUOKAA YHTEISTYÖN TOTEUMALUVUT 
(ks. liite) KOKOUKSEEN TAI LÄHETTÄKÄÄ ETUKÄTEEN Terhille! 
 

3. Rehtorityöryhmän toimintasuunnitelman laatiminen lukuvuodelle 2016–17 toisen asteen 
yhteistyöryhmän määrittämät yhteistyön painopisteet huomioiden 
 
Esitys: Työstetään yhdessä rehtorityöryhmän toimintasuunnitelmaluonnos valmiiksi toisen asteen 
yhteistyöryhmän elokuun kokousta 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. Henkilöstön koulutus lukuvuoden 2016-2017 aikana.  

http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2016/06/Toimintakertomuslv2015-16.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2016/06/Toimintakertomuslv2015-16.pdf
http://2aste.kpedu.fi/wp-content/uploads/2016/06/Toimintasuunnitelma2016-17.pdf
https://wilma.kpedu.fi/browsecourses


Esitys: alueen lukioilla alkaa yhteinen hanke ”Lukion opettajuus päivittyy ohjaamaan tulevaisuuden 
osaamiseen”, jossa alihankkijoina ovat Kokkolan yliopistokeskus Chydenius ja Centria-
ammattikorkeakoulu. Suunnitellaan muuta koulutusta erityisesti ammatilliselle puolelle 
yhteistyössä Osaava-hankkeen ja yliopistokeskuksen kanssa.  
 

6. Toisen asteen yhteisesitteen päivittäminen 
 
Esitys: Kevään 2017 yhteishaussa oleva toisen asteen koulutustarjonta kootaan tuttuun tapaan 
toisen asteen yhteisesitteeseen, joka päivitetään elo-syyskuun aikana. Valmista esitettä jaetaan 
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/ . Sovittaan kuinka paljon tilaa varataan 
tasapuolisesti kullekin oppilaitokselle ottaen kuitenkin huomioon oppilaitoksen koko; esim. 1 s/ 
oppilaitos/ toimipaikka. 
 

7. Muut ajankohtaiset asiat 
   

 
 

http://2aste.kpedu.fi/koulutustarjonta/

