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Vanhempainyhdistyksen vuosikokous
Vanhempainyhdistyksen kahvitus 

Opettajien esittely 
Lukuvuoden kuulumisia
Opinto-ohjaajien terveiset
Erityisopettajan, kuraattorin ja terveydenhoitajan terveiset

Luokittain ryhmänohjaajien 
johdolla
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Lukuvuoden tavoitteet
Suomi 100 vuotta

▪ Kotimaahan tutustuminen

▪ Aineiston kokoaminen: blogi teemalla Suomi 100v

▪ Juhlaviikko vko 49 joulukuussa 2017: pääjuhla ti 5.12., näyttelyt

▪ Alumnijuhlan suunnittelu ja toteutus kevätlukukaudella

Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen

▪ Kaikki opettajat osaavat tehdä Abitti-kokeen ja arvioida sen, uuden koeverkon 

käyttöönotto

▪ Selkeää ohjeistusta (ohjeita) esim. Abitin sovelluksiin, yo katastrofiharjoituksiin 

▪ Koulutusta sovelluksiin

Jaksaminen arjessa

▪ Kevennykset arjessa

▪ Wilmaan arviointi/kokeet näkyviin 

▪ TO3 Aktiivisuuspassin laatiminen 

▪ Jatkuva arviointi



Lukuvuoden tavoitteet

Opiskelijakunnan tavoitteet

1. Yhteistyön jatkaminen Lyseon lukion  opiskelijakunnan hallituksen 

kanssa 

2. Kokouspöytäkirjojen sähköisen jakamisen ja RO -viestinnän 

tehostaminen

3. Perinteiden jatkaminen (esim. joululomakalenteri)

4. Lukion Suomi 100 vuotta –juhlavuoden toimintaan osallistuminen

5. Toimintapäivän järjestäminen toukokuussa ?



Kaurialan lukion käytäntöjä
▪ Luokaton lukio

▪ Kaurialassa 1. vuoden opiskelijoita ohjataan ns. luokalliseen valintaan

▪ Luokattomuus -> opettaja vaihtuu kurssien välillä

▪ Pakollisia kursseja 47-51

▪ Yhteensä väh. 75 kurssia – 30 kurssia 1. vuoden jälkeen

▪ Perusryhmän koko on 32 + opiskelijaa

▪ Lukioiden yhteinen kurssitarjotin

▪ Lyseolla 

▪ S2-kurssit, Sab1, Sab3, Sab6, Rab32

▪ Voit valita kursseja eri lukiosta

▪ Enemmän kursseja/vaihtoehtoja tarjolla

▪ Lukioilla yhtenevät aikataulut



Kaurialan lukion käytäntöjä
▪Arviointi ja kurssimäärät

▪ Suurempi kokonaisuus, tiukemmat kriteerit

▪ Arviointiperusteet opettajalta tai yhdessä opiskelijoiden kanssa

▪ Jokaisessa kurssissa itse- ja/tai vertaisarviointia

▪ Opettaja voi nostaa arvosanaa

▪ Aktiivisuudella luokkatyöskentelyssä

▪ Hyvin tehdyillä kotitehtävillä

▪ Opettaja voi laskea kurssiarvosanaa johtuen

▪ selvittämättömistä poissaoloista, 

▪ toistuvasta myöhästelystä tai 

▪ tekemättä jätetyistä kurssitehtävistä



Lukuvuoden tapahtumia

▪ Starttipäivät

▪ Valokuvaus

▪ Postikorttiparatiisi Verkatehdas, 1. 
vsk

▪ Liikuntailtapäivä

▪ Kansainvälisyysviikko vko 45

▪ Useita teatteriretkiä

▪ Suomi 100v musikaali 

▪ Perinteiset koulun juhlat + 

Jouluinen Yökirkko to 21.12. klo 22

▪ Ulkomaille suuntautuvat kv. 
hankkeet

▪ Dublin – 2.-3. vsk

▪ Tammisaaren retki + vaihto 
Tammisaareen

▪ CERN, Sveitsi – 2.-3. vsk

▪ Vesi ja luonto, Ranska – 2.-3. 
vsk

▪ Suomi 100 v -hanke

▪ Sevilla, kevät 2018 – 1.-3. vsk

▪ Kohti uutta koulua, Kanada

▪ Tukholma? – 1.-2. vsk

▪ Pietari ? – 1.-2. vsk
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1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo

sähköiset

työtavat

6 6 2 0 4 18 2,44

koealueen

laajuus

7 4 5 2 1 19 2,26

läksyjen määrä 3 8 3 2 2 18 2,56

ryhmäkoon

suuri koko

0 1 5 9 2 17 3,71

uudet

ihmiskontaktit

2 0 3 5 8 18 3,94

Yhteensä 18 19 18 18 17 90 2,98

6. Mitkä asiat nuorenne on kokenut suurimmaksi hyppäykseksi yläkoulusta 

lukioon siirryttäessä? Merkitse järjestyksessä 1 = suurin hyppäys, 5 = vähiten 

merkitystä



Kysymykset  - 20 vastaajaa kyselyyn

1. Yleinen selvitys opetussuunnitelmasta, jotta 

lukioajasta muodostuisi selkeämpi käsitys 

TAVOITE:

1. Lukiokoulutuksen tavoitteena on laaja-alaisen 
yleissivistyksen vahvistaminen. 

2. Se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet eri 
oppilaitoksiin ja 

3. Se ohjaa opiskelijaa tulevaisuuden 
suunnitelmien laadintaan ja elinikäiseen 
oppimiseen.



UUDEN OPETUSSUUNNITELMAN PAINOTUKSET:

1. Yhteisopettajuus – saman oppiaineen sisällä, 

eri oppiaineiden kesken

2. Oppiaineiden rajat ylittävä opetus –

teemaopinnot, taiteiden väliset kurssit, muut 

soveltavat kurssit

3. Opiskelijoiden yksilölliset opintopolut



ARVIOINTI:

1. Jatkuva arviointi

2. Opettaja kertoo kurssin alussa 

arviointiperusteet

3. Arvioinnissa osana opiskelijoiden itse- ja/tai 

vertaisarviointi

4. Päättöarvosana pakollisten ja syventävien 

kurssien arvosanojen perusteella – opettajalla 

korotusmahdollisuus



Kysymykset  - 20 vastaajaa kyselyyn

2. Miksi toisilla ryhmillä englannin päättökoe tehtiin 

paperilla ja toisilla sähköisenä? 

Uusi kieltenopettaja ei ole ehtinyt vielä tutustua sähköisen 

kokeen saloihin. SanomaPron sähköinen alusta avautui 

vasta kurssin puolivälissä eikä opiskelijoille jäänyt aikaa sen 

harjoitteluun. 

Sähköisen kokeen opettaja käy vielä tarkastamassa eri osa-

alueet eli arviointi ei perustu vain koneen antamiin 

ratkaisuihin. On muistettava, ettei arvosana koostu 

päättökokeesta, vaan siihen vaikuttavat kaikki kurssin aikana 

esitetyt näytöt.



Kysymykset  - 20 vastaajaa kyselyyn

3. Digitalisaation laajuus lukiossa

Opiskelijan on hallittava

▪ Perusohjelmistojen ja pilvipalvelujen,

▪ Moodle-oppimisalustan ja Abitti-koejärjestelmän (+ ohjelmat),

▪ Matemaattisissa oppiaineissa laskinohjelman ja

▪ eKirjojen käyttö

Tietotekniikka vie aikaa kurssisisällön opettamiselta

Lukiossa käytettäviä taitoja tarvitaan jatko-opinnoissa ja 

työelämässä



Kysymykset  - 20 vastaajaa kyselyyn

4. Tavastian lukio ja lukuvuosi 2018-2019

▪ Tavastian lukio aloittaa 08/2018

▪ Opiskelijoista 2/3 Tavastian C- ja G-rakennuksissa, 1/3 Lyseon lukiolla

▪ Toisen vuosikurssin opiskelijat opiskelevat Tavastian kampuksella

▪ 4. jakson alusta (02/2019) kaikki Tavastian C- ja G-rakennuksissa

▪ 08/2019 Tavastian lukion lisärakennus valmis

5. Kuinka pidetään huoli tiedelinjasta ja Kaurialan lukion tasosta?

▪ Tiedelinja jatkuu 

▪ Lukion erityistehtävää on haettu Opetushallitukselta

▪ Kaikki virassa olevat opettajat jatkavat

▪ Tavastian lukion suurempi opetustarjonta yhdessä AOT ja VOPin kanssa 

Jokainen opiskelija on myös itse vastuussa omasta oppimisestaan



Uusi lukiolainen, uusi OPS

▪ Sisäänottopäivä
▪ Valmis suosituslukujärjestys

▪ Lyhyen kielen aloitus / jatko ?

▪ Matematiikan tason valinta  /  Fy - Ke lisävalinta

▪ syventävät kurssit Ps2, Li6, Ku2 /Mu2

▪ Starttipäivät
▪ Varikonniemessä ja koulussa

▪ Tiimityöllä nopeasti tutuiksi

▪ Miten ongelma ratkaistaan…..?





Apuna alusta asti

▪ aineen 1. kurssi

▪ tutor-opiskelijat, vertaistuki

▪ ryhmänohjaaja

▪ aineopot ja klinikat

▪ tukiopetus ja -kurssit

▪ erityisopettaja

▪ opinto-ohjaaja



Jaksossa 1. opittua

▪ arjen käytänteet koulussa

▪ millainen oppija olen ja miten minun kannattaisi opiskella

▪ luku- ja opiskelutekniikka, koeviikko

▪ opiskeluni vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet

▪ sähköisyys osana lukio-opintoja

▪ valintojen tarkistus 1. vuodelle

▪ yo-tutkinnon perusteet

▪ henkilökohtaiset tapaamiset 

MITÄ OPIN jaksosta 1?



Mitä pitäisi tapahtua jaksolla 2 ?

▪ luku- ja opiskelutottumusten vakiinnuttaminen ja arviointi

▪ läksyt, aikataulutus, uudet työmuodot, mikä on riittävästi?

▪ ryhmänohjaajan haastattelu ja opintojen seuranta

▪ tukipalveluiden käyttö alkaa tarvittaessa

▪ oppiaineiden eri opiskelumuotojen
harjoittaminen 

▪ oppiaineen 1. kurssissa painotetusti

▪ Puurojuhlan valmistelu



Entä eteenpäin?

▪ jaksoittaiset opo-tunnit

▪ henkilökohtaiset tapaamiset

▪ ryhmänohjaaja seuraa opintojen etenemistä

▪ opon haastattelu keväällä

▪ 2.vuoden kurssivalinnat, yo-kirjoitusten alustava 

suunnittelu

▪ 30 + 30 +15 =75 krs täyteen

▪ jatko-opintoesittelyt

- opopassi-toiminta, pienryhmät, vierailut



Facebook:
Facebook: kaurialan lukio

Instagram: kaurialanlukio

Wilma älypuhelimelle



Tukipalvelut ja vastaanottoajat

▪Erityisopettaja Anna-Leena 

Mäkinen

anna-leena.makinen@kktavastia.fi

p. 040 8682 114

▪ Tavattavissa keskiviikkona ja 

torstaina

▪ Sopimuksesta

mailto:anna-leena.makinen@kktavastia.fi


Tukipalvelut ja vastaanottoajat

▪Terveydenhoitaja Marja Järvinen

▪marja.jarvinen@hameenlinna.fi

▪P. 050 5529417

▪Tavattavissa koululla ma, ke, to ja pe

▪Ajanvaraukseton vastaanotto klo 10.30-11.30

mailto:marja.jarvinen@hameenlinna.fi


Koulukuraattori 
Piritta Salo

Kaurialan lukiolla maanantaisin ja tiistaisin

050 9110941, piritta.salo@kktavastia.fi, Wilma

Koulukuraattorin kanssa opiskelija voi keskustella mm. omaan 

elämään liittyvistä tilanteista ja opiskelun etenemisestä sekä opintojen 

tukimuodoista. 

Kuraattori on oikea henkilö myös silloin, kun opiskelu ei motivoi ja 

mielessä on opintojen keskeyttäminen tai alan vaihto. 

Opiskelijoiden huoltajat voivat myös ottaa yhteyttä kuraattoriin.

mailto:piritta.salo@kktavastia.fi


Luokittain ryhmänohjaajan 
johdolla

▪17A Terhi Lehtinen lk 236

▪17B Katja Malmi-Harju lk 153

▪17C Piritta Malinen lk 246

▪17D Liisa Virtanen lk 314

▪17E Heikki Kuitunen lk 320


