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Illan ohjelma

Vanhempainyhdistyksen vuosikokous
Vanhempainyhdistyksen kahvitus 

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

▪ Luokittain ryhmänohjaajien 
johdolla



Lukuvuoden tavoitteet
1. Kestävän kehityksen edistäminen

2. Tieto- ja viestintätekniikan käytön ja osaamisen 

kehittäminen

3. Viestinnän ja vaikuttamisen kehittäminen



Lukuvuoden tavoitteet

Opiskelijakunnan hallituksen tavoitteet

1. Tiedotuksen parantaminen 

2. Perinteiden jatkaminen 

3. Kouluviihtyvyyden lisääminen  



Lukuvuoden tapahtumia
▪ Starttipäivät

▪ Valokuvaus

▪ Liikuntailtapäivä

▪ Energiansäästöviikko vko 41

▪ STEAMGoesHalloween la 2.11.

▪ Kansainvälisyysviikko vko 45

▪ Useita teatteriretkiä

▪ Vierailijoita

▪ Perinteiset koulun juhlat

+ Jouluinen Yökirkko

to 19.12. klo 22

▪ Ulkomaille suuntautuvat kv. 
hankkeet

▪ Tammisaaren retki + vaihto 
Tammisaareen

▪ Lontoo syksy 2019 – 2.-3. vsk

▪ Sevilla, kevät 2019 – 1.-3. vsk

▪ Quindao, Kiina – 2. vsk

▪ Tansania, lv 2021

▪ Calgary, 1.-2. vsk
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Kaurialan lukion käytäntöjä
▪ Yhteistyö kotien ja nuorten kanssa
▪ Arvostamme yhteistyötä nuorten kanssa

▪ Voitte olla aina yhteydessä kouluun

▪ Ensisijaisesti toimimme opiskelijoiden kanssa – tärkeä osa 
kasvatustehtävää

▪ Luokaton lukio
▪ Kaurialassa 1. vuoden opiskelijoita ohjataan ns. luokalliseen valintaan

▪ Luokattomuus -> opettaja vaihtuu kurssien välillä

▪ Perusryhmän koko on 36 + opiskelijaa

▪ Lukioiden yhteinen kurssitarjotin
▪ Lyseolla S2-kurssit 2 ja 3, Sab1, Sab3

▪ 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

▪ Aktiivisella luokkatyöskentelyssä

▪ Hyvin tehdyillä kotitehtävillä

▪ Opettaja voi laskea kurssiarvosanaa johtuen

▪ selvittämättömistä poissaoloista, 

▪ toistuvasta myöhästelystä tai 

▪ tekemättä jätetyistä kurssitehtävistä



Huoltajakysely  - 34 vastaajaa 

Onko saman aineen eri opettajilla samat arviointikriteerit ja 
arvosanataulukot? 

▪ Perusperiaatteet ovat samat, mutta on myös opettajakohtaisia eroja. 

Saman aineen opettajat keskustelevat keskenään kurssikokeista ja 

arviointiperusteista, mutta jokainen opettaja vastaa oman kurssinsa 

arvioinnista.

▪ Opettajat painottavat kursseista hieman eri asioita ja käyttävät erilaisia 

painotuksia kurssiarvioinnissaan (esim. välikokeet, kotiesseet ja loppukoe 

versus painotus päättöviikon loppukokeessa) 



6. Mitkä asiat nuorenne on kokenut suurimmaksi hyppäykseksi yläkoulusta lukioon 

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

Vastaajien määrä: 32

1 2 3 4 5 Keskiarvo Mediaani

1. sähköiset 

työtavat

30% 13,33% 16,67% 33,33% 6,67% 2,73 3

2. 

koealueen 

laajuus

33,33% 40% 20% 3,34% 3,33% 2,03 2

3. läksyjen 

määrä

19,35% 25,81% 32,26% 22,58% 0% 2,58 3

4. uudet 

ihmiskontakt

it

6,45% 16,13% 22,58% 35,48% 19,36% 3,45 4



Huoltajakysely  - 34 vastaajaa 

Vaihto-oppilasvuodesta olisi kiva kuulla muutama sana. 

Kaurialan lukion kautta opiskelijoilla on mahdollisuus lyhytaikaisiin 

vaihtoihin 1-14 vkoa) Ekenäs Gymnasiumissa, jossa erittäin edullisesti 

pääsee opiskelemaan ruotsin kielellä.

Vaihto-oppilasvuosia ulkomailla järjestävät useat kaupalliset tahot ja mm. 

Rotary-järjestö. Opiskelija anoo välivuotta lukiosta ja palaa takaisin 

vuoden päästä. Vaihto-oppilasvuodesta voi saada 3-8 ns. soveltavaa 

lukiokurssia. Vaihto-oppilasvuosi ei kerrytä lukion pakollisia kursseja.  



Huoltajakysely  - 34 vastaajaa 

Mistä tietoteknisiin pikkupulmiin kannattaa hakea ratkaisua (esim. 

Tabletkoulu hyppää esikatselutilaan, Abitin käytössä pulmia)? 

▪ Kaurialan lukiolla on 8 digitutoria, jotka auttavat 

tarvittaessa. Ennen päättövkoa on aina klinikat 

(Systembootlaget), joissa apua tarjotaan.

▪ Tarvittaessa tvt-vastaava Sari Heikkilältä voi kysyä apua.

▪ Lisäksi opiskelija voi olla yhteydessä it-palveluihin 

700@kktavastia , josta tarvittaessa löytyy apua. Abitti-

järjestelmä on Linux-pohjainen, jonka vuoksi kestää 

aikansa ennen kuin uusien konemallien tiedot päivittyvät 

järjestelmään.



Kysymykset  - 34 vastaajaa kyselyyn

Nykylukio-opiskelu tuntuu sivusta seuraajastakin rankalta; onko tämä 

tarpeen ja miksi lukio nykyään on näin rankka ja työllistävä?

Nykyinen opetussuunnitelma on varsin laaja. Opiskelijan on opiskeltava 18:a 

pakollista oppiainetta. Oppiaineiden kurssisisällöt ovat erittäin laajoja ja ne on 

opiskeltava tiukassa aikataulussa. Oppiaineiden pakollisten ja syventävien kurssien 

perusteella laaditaan yo-kirjoitukset. Yo-kirjoitusten painoarvo on kasvanut jatko-

opintoihin haettaessa.

Lukion työmäärää kasvattaa muualta tulevat normit – opetussuunnitelman laajuus, 

valtakunnalliset yo-kokeet, sähköiset menetelmät ja jatko-opintoihin hakeutuminen. 

Kun opiskelija keskittyy opiskeluun oppitunnilla, kotona tehtäviä töitä on vähemmän. 

Opiskeluaikaa voi myös pidentää neljään vuoteen.



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 -11

mailto:marja.jarvinen@hameenlinna.fi
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• Tukee ja auttaa opiskeluun, vapaa-aikaan, elämänhallintaan 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

▪19A Soile Varis lk 239

▪19B Tiina Kainulainen lk 412 

▪19C Heli Immonen lk 328

▪19D Sari Heikkilä lk 238

▪19E Johannes Kellomäki lk 320


