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Mistä kouluun liittyvistä asioista 
olette keskustelleet kotona?



Yhteystietoja

▪ koulumme kotisivut:

https://www.kktavastia.fi/kaurialan-lukio/

▪ ryhmänohjaajan sähköpostiosoite:

etunimi.sukunimi@kktavastia.fi

▪ ryhmänohjaajan puhelinnumero:

p. ??

https://www.kktavastia.fi/kaurialan-lukio/
mailto:etunimi.sukunimi@kktavastia.fi


Missä mennään?

▪ensimmäinen koeviikko on ollut

▪ joillakin ensimmäiset uusinnat ovat jo olleet 

▪ toista jaksoa on menossa kolmas viikko



LUOKATTOMAN LUKION 

PERUSKÄSITTEITÄ

▪ KAIKKI TIEDOT LÖYTYVÄT OPINTO-OPPAASTA 
KOULUN KOTISIVUILTA!

▪ lukuvuosi jaetaan viiteen jaksoon (kestää noin 
7 - 8 viikkoa, viimeinen viikko on päättöviikko)

▪ jokaisessa aineessa on omat kurssit (esim. 
pitkässä matikassa on yhteensä 21 kurssia)

▪palkit ovat tiettyyn aikaan päivästä 

tuntikiertokaavio

▪ samalla palkilla olevia aineita opetetaan 
samaan aikaan viikosta 





VALINNAT

▪ yksi valinta yhdeltä kurssitarjottimen riviltä

▪suoritettuja kursseja on oltava lukion 

päättyessä vähintään 75

▪ kannattaa valita ainakin 78 kurssia 

▪ soveltavien kurssien hylättyä arvosanaa ei 

lasketa 75 kurssiin



JAKSOTODISTUS

▪Kurssiarvosanat näkyvät Wilmassa Opinnot-

välilehdellä

▪arvosanat: numero (4-10), 

suoritettu (S)

hylätty (H)

suoritus kesken (K)

kurssia ei voi arvioida, ei näyttöä (X)



WILMA

▪Kaurialan lukion pääviestintäkanava

▪opiskelijalla ja huoltajalla mahdollisuus jatkuvaan 

opintojen seurantaan reaaliajassa

▪ käyttäjätunnus ja salasana jaettu opiskelijoille

▪Huoltajat luovat itse oman tunnuksensa

▪Onko jo kaikilla huoltajilla?

▪ongelmatilanteissa yhteys opintosihteeriin

▪HUOM! Mobiilisovellus on ”riisuttu versio”, esim. 

opettajan kommentit eivät näy



UUSINTAKÄYTÄNTÖ

▪ vähintään 2/3 oppiaineen pakollisista ja syventävistä 

kursseista on suoritettava hyväksytysti: 

1 – 2 kurssia: ei yhtään hylättyä

3 – 5 kurssia: kork. 1 hylätty

6 – 8 kurssia: kork. 2 hylättyä 

9 – kurssia: kork. 3 hylättyä

▪ hylätyn kurssin voi uusia kerran

▪ hyväksytyn kurssin voi uusia käymällä kurssi uudestaan 

tai suorittamalla kurssi itsenäisesti 

▪ uusinnat uuden jakson alussa kolmena eri päivänä 

(kulttuuriaineet, matemaattiset aineet ja kielet)



POISSAOLOT

▪opettajat laittavat poissaolot Wilmaan

▪huoltajat voivat selvittää poissaolot Wilmassa tai 

kirjallisesti – lääkärintodistusta ei tarvitse 

toimittaa, jos huoltaja selvittää poissaolon 

▪kaikki poissaolot tulee selvittää 

mahdollisimman pian. Työssäkäynti tms. ei 

ole hyväksyttävä poissaolo

▪etukäteen tiedettävät esim. lomamatkat (lomake 

kotisivulla)

1 – 3 päivää anotaan ryhmänohjaajalta, 4 pvää –

apulaisrehtorilta



OHJAUSJÄRJESTELMÄ

▪ koko henkilökunta osallistuu opiskelijoiden 
ohjaukseen

▪ ryhmänohjaaja, aineenopettaja, opinto-ohjaaja, 
rehtori (terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, 
erityisopettaja)

▪pakollinen ryhmänohjaustuokio tiistaisin

▪ tukiopetusta voi pyytää aineenopettajalta

▪ klinikat, tukikurssit



2. Onko nuorenne tietoinen Kaurialan lukiossa tarjottavista eri oppiaineiden tukitoimista - tukiopetus, klinikkaopetus, 

tukikurssit

Vastaajien määrä: 22

95%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Kyllä

Ei

En osaa sanoa



MUUTA TÄRKEÄÄ 
(VANHEMMILLE)

▪oppimäärän arvosana lasketaan keskiarvona 
kaikista pakollisista ja syventävistä kursseista

▪ läksyjenluku oltava päivittäistä

▪opiskelumenetelmät (ainekohtaisia, 
aineenopettaja ja erityisopettaja auttavat)

▪ töiden aikataulutus (esseet, esitykset, testit, 
sanakokeet, aineet ym.)

▪Huoltajan on syytä seurata arvosanoja Wilmassa 
ja kuitata arvosanat nähdyksi (kerro mistä 
kuittaus löytyy)



MUUTA TÄRKEÄÄ jatkuu…

▪ kannustaminen ja tukeminen

▪ ilmoitus mahdollisista koulutyötä haittaavista 

sairauksista ryhmänohjaajalle tai 

terveydenhoitajalle

▪ ryhmänohjaajan henkilökohtaiset haastattelut 

2.-3. jaksossa

▪Ensi lukuvuoden kurssitarjotinta varten 

kysytään opiskelijoilta alustavat esivalinnat -> 

opot ohjaavat valintojen tekemisessä



1. Kuinka kauan nuorenne käyttää aikaa (keskimäärin) läksyjen tekemiseen päivittäin?

Vastaajien määrä: 22
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alle ½ tuntia
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yli 3 tuntia

en osaa sanoa



3. Syökö lukiolaisenne kouluaterian?

Vastaajien määrä: 22

86%

14%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Joka päivä

3-4 päivänä viikossa

2 päivänä/vko tai harvemmin

Ei lainkaan

En osaa sanoa



4. Mistä olette saaneet tietoa Kaurialan lukion arjen toiminnoista?

Vastaajien määrä: 22

23%

59%

9%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Kaurialan lukion kotisivulta

Ryhmänohjaajalta

Opiskelijalta itseltään

Sosiaalisesta mediasta

Jostakin muusta, mistä?



5. Jääkö nuorellenne riittävästi aikaa harrastuksille koulutyön ulkopuolella?

Vastaajien määrä: 22

82%

9%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Kyllä

Ei

En osaa sanoa


