
Tervetuloa Kaurialan
lukion vanhempainiltaan

Kaurialan lukio30.10.2018



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

1. Kestävän kehityksen edistäminen

2. Tieto- ja viestintätekniikan toiminnan ja osaamisen 

kehittäminen

3. Osallistumisen ja osallistamisen kulttuurin 

lisääminen



Lukuvuoden tavoitteet

Opiskelijakunnan hallituksen tavoitteet

1. Tiedottamisen parantaminen 

2. Perinteiden jatkaminen (esim. joululomakalenteri) 

3. Opiskeluympäristön viihtyvyyden parantaminen (mm. 
uudet hiljaisen työn tilat, Walhalla) 



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, Sab2, Rab31, Rab32, Rab33

▪ 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

▪ Liikuntailtapäivä

▪ Energiansäästöviikko

▪ Kansainvälisyysviikko vko 45

▪ Joustopäivät -> teemapäivät

▪ Useita teatteriretkiä

▪ Vierailijoita

▪ Perinteiset koulun juhlat + 

Jouluinen Yökirkko to 20.12. klo 22

▪ Ulkomaille suuntautuvat kv. 
hankkeet

▪ Tammisaaren retki + vaihto 
Tammisaareen

▪ CERN, Sveitsi – 2.-3. vsk

▪ Sevilla, kevät 2018 – 1.-3. vsk

▪ Pietari kevät 2018 – 1.-2. vsk

▪ Quindao, Kiina – 2. vsk

▪ Lontoo syksy 2019 – 1.-2. vsk
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6. Mitkä asiat nuorenne on kokenut suurimmaksi hyppäykseksi yläkoulusta

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

merkitystä

1 2 3 4 5 Yhteensä Keskiarvo

1. sähköiset

työtavat

9 6 7 2 2 26 2,31

2. koealueen

laajuus

6 14 5 2 1 28 2,21

3. läksyjen

määrä

9 7 9 2 0 27 2,15

4. uudet

ihmiskontaktit

1 1 4 15 7 28 3,93

Yhteensä 25 28 25 21 10 109 2,65



Kysymykset  - 30 vastaajaa kyselyyn

▪ 1. Miksi oppilaan koulumenestys on laskenut numerosta 10 numeroon 6? 

Mielestäni vastuullista opettajien toimintaa olisi, että tiedot kokeista 

tulisivat etukäteen Wilmaan myös vanhempien nähtäväksi, jotta osaisivat 

tukea oppimisessa. 

▪ On tyypillistä, että opiskelijan arvosanat putoavat lukion alkuvaiheessa. 

Arvosteluasteikko lukiossa on perusastetta vaativampi ja on verrannollinen 

lukion yo-kirjoituksiin. Lukion kurssisisällöt ovat laajempia kuin perusasteella ja 

kestää aikansa ennen kuin uudet lukiolaiset oppivat opiskelemaan laajempia 

kokonaisuuksia.

▪ Koepäivät päättöviikolla ovat jo nyt tiedossa koko lukuvuoden ajalta. Tieto löytyy 

Kaurialan lukion kotisivuilta lukuvuosikalenterista ja Wilmasta. Osa opettajista 

merkitsee myös pienemmät kokeet ja välikokeet Wilmaan. Parantamisen varaa 

meillä on siinä, että kaikki opettajat merkitsevät välikokeet opiskelijoiden 

tiedoksi. Lukiomme tavoitteena on vastuuttaa opiskelijoita, mistä syystä  

informoimme ensisijaisesti opiskelijoita, emme vanhempia. Opiskelijoiden tulee 

jo lukiovaiheessa ottaa vastuuta omista opinnoistaan. 



KURSSIN ARVIOINTIPERUSTEET:

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  - 30 vastaajaa kyselyyn

2. Alussa oli vaikea löytää infoa koulun toiminnasta, mm. missä piti 

milloinkin olla. Instagramissa ja sähköpostissa oli ristiriitaista tietoa. 

Pystyisikö koulun tiedottamista selkeyttämään?

▪ Pyrimme jatkuvasti parantamaan koulun tiedottamista. 

Kaurialan lukion kotisivuilta löytyy perustiedot lukio-

opintoihin liittyen. Wilman kautta viestimme ajankohtaisista 

tapahtumista niin opiskelijoille kuin huoltajillekin. 

Lähettämämme viestien tulisi luonnollisesti olla samat eri 

viestintäkanavalla.



Kysymykset  - 30 vastaajaa kyselyyn

3. Kuinka (esim. matemaattisesti) erityisen lahjakkaan opiskelijan 

etenemistä tuetaan, ylläpidetään kiinnostusta kurssin aiheeseen, jos 

aihesisältö tuntuu opiskelijasta helpolta=turhauttavalta?

▪ Lahjakkaille opiskelijoille tarjoamme mahdollisuuksia 

osallistua valtakunnallisiin kilpailuihin ja matematiikan 

harrastuskursseja. Jos nämä vaihtoehdot eivät riitä, on aina 

mahdollisuus tenttiä matematiikan kursseja ja sitä kautta 

nopeuttaa opintojaan.



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
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• Tukee ja auttaa opiskeluun, vapaa-aikaan ja sosiaaliseen 
kanssakäymiseen liittyvissä asioissa

• Kuraattorille, jos:

• opiskelijalla on poissaoloja tai opinnot eivät etene

• toimeentulo mietityttää

• on tarve miettiä itsenäistymistä/omaa asuntoa

• opiskelijalla on ristiriitoja ihmissuhteissa esimerkiksi 

muiden opiskelijoiden, opettajien, perheen, ystävien 

tai kumppanin kanssa

• opiskelijalla tai läheisellä on kriisi tai uusi tai vaikea 

elämäntilanne

• opiskelijalla tai läheisellä on päihdeongelmia
• piritta.salo@kktavastia.fi, p. 050 9110 941, Wilma

Piritta Salo, koulukuraattori
Kaurialassa maanantaisin ja tiistaisin

mailto:piritta.salo@kktavastia.fi


Tukipalvelut ja vastaanottoajat

▪Opiskeluhuollon psykologi Virpi Seppälä

▪Hattelmalantie 8, S-rakennus

▪Terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta

▪Yleisiä tulosyitä

- ahdistusoireet, pelot

- Masennusoireet

- Stressi, uupumus

- Itsetuntoon liittyvät haasteet



Luokittain ryhmänohjaajan 
johdolla

▪18A Hanna Sirén lk 317

▪18B Riitta Varkila lk 416

▪18C Sami Savolainen lk 150

▪18D Hanna Hietikko lk 413

▪18E Sakari Salonen lk 231


