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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

1. Kohti Kestävän kehityksen sertifikaattia

2. Oppimisen tuen tarpeen kartoitus – varhaiseen 

puuttumisen liittyvien rakenteiden kehittäminen

3. Kansainvälisyys näkyväksi kaikille

4. Yhteisöllisyys, osallisuus, jaksaminen keskiöön

5. Tvt-taitojen

kehittäminen



Lukuvuoden tavoitteet

Opiskelijakunnan hallituksen tavoitteet

1. Järjestyssääntöjen päivittäminen

2. Kesäpäivän järjestäminen

3. Tiedottamisen parantaminen (esim kuuluttaminen, IG)

4. Opiskeluympäristön viihtyisyyden parantaminen (esim
pulloroskissysteemin kehittäminen)  



Lukuvuoden tapahtumia
▪ Starttipäivät

▪ Valokuvaus

▪ Liikuntailtapäivä

▪ Energiansäästöviikko vko 41

▪ Kansainvälisyysviikko vko 45

▪ Mobile Fab Lab tiedelukiolaisille

▪ Vierailijoita

▪ Perinteiset koulun juhlat + 

Jouluinen Yökirkko to 17.12. klo 22

▪ Ulkomaille suuntautuvat kv. 
hankkeet

▪ Tammisaaren retki + vaihto 
Tammisaareen

▪ Tansania, lv 2021

▪ Calgary, 1.-2. vsk
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Mitkä asiat nuorenne on kokenut suurimmaksi hyppäykseksi yläkoulusta

lukioon siirryttäessä? Merkitse järjestyksessä 1 = suurin hyppäys, 4 = vähiten

merkitystä

Vastaajien määrä: 21

1 2 3 4

sähköiset työtavat 4,76% 19,05% 23,81% 52,38%

opiskeltavan alueen

laajuus

57,14% 23,81% 14,29% 4,76%

läksyjen määrä 19,05% 47,62% 23,81% 9,52%

uudet ihmiskontaktit 19,05% 9,52% 38,1% 33,33%



Kysymykset  - 22 vastaajaa kyselyyn

1. Mietityttää miten uutta kurssia opiskellaan etänä, esim.juuri

alkanut Espanjan kurssi? 

▪ Teamsissä etänä opiskelu asettaa tietenkin jonkin verran rajoitteita 
opiskelulle, mutta pohjimmiltaan opiskelu tunneilla on hyvin saman 
tyylistä kuin lähiopetuksessakin. Meillä on kirja, jota käymme läpi: 
suomennamme tekstikappaleita, harjoittelemme kielioppiasioita, 
teemme kuunteluita ja erillisillä kanavilla pystymme tekemään myös 
suullisia harjoituksia. 

▪

▪ Opiskelijan vastuu omasta opiskelusta tietenkin tässä 
poikkeustilanteessa korostuu entisestään. Täytyy seurata opetusta 
ruudulta ja tehdä annetut tehtävät. Opettaja ei etänä pysty samalla 
lailla kontrolloimaan sitä, mitä kukakin kotona tekee.



Kysymykset  - 22 vastaajaa kyselyyn

2. Jos opiskellaan pitkään etänä ja jokin oppiaine tuottaa vaikeuksia, 

miten nuorta voidaan auttaa?

Samat tukitoimenpiteet ovat käytössä kuin lähiopetuksessa, 

tukiopetus, klinikat, tukikurssit ja erityisopettajan vastaanotto.

Opiskelijan on itse pyydettävä tukiopetusta, jos tuntee 

tarvitsevansa apua.



Kysymykset  - 22 vastaajaa kyselyyn

3. Mitä toiveita koululle etäopetuksen suhteen?

▪ Helppoa yhteydenpitoa 

▪ Toivoa kuitenkin että opetus tapahtuisi mieluiten koulussa, 

kun etänä. Selkeitä ohjeita opiskeluun ja läksyihin 

Mietityttää juuri aloitetun kurssin opiskelu etänä,esim. 

Espanjan kurssi,miten opiskelijaa motivoidaan opiskelussa. 

Oppitunnilla opettajan on hyvä kysellä opiskelijoilta asioita 

ja kiinnittämään huomiota vuorovaikutukseen etteivät 

oppilaat nuku etätunnilla. 

▪ Se että joka tunti on opetusta ja tehtäviä, niin että niitä 

käydään läpi tunnin aikana - ei vain niin että jaetaan 

tehtävät ja ne palautetaan.



Kysymykset  - 22 vastaajaa kyselyyn

3. Mitä toiveita koululle etäopetuksen suhteen?

▪ Kurssien palastelu pieniin osiin, välitehtäviä deadlineineen. 

Selkeät ohjeet (tehtävänannot, mihin palautetaan, milloin 

palautetaan). 

▪ Hyvät ohjeistukset oppilaille ja tiivistä opetusta (eli 

mahdollisimman vähän luppoajan mahdollisuutta kesken 

koulupäivän). 

▪ Toivon, että etäopetukseen ei helposti mentäisi. Koen sen 

haittaavan oppimista paljon. Hyöty/ haitta suhde kohtuuton. 

▪ Vähemmän läksyjä kotiin. 

▪ Opiskelijalla tulee olla mahdollisuus kysyä epäselvistä asioista 

opettajalta joko tuntien aikana tai sitten muuta kautta, wilma

viestein, tai Teamsin chatin kautta



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 ja sosiaaliseen 
kanssakäymiseen liittyvissä asioissa

• Esimerkiksi:
• Vaikea elämäntilanne
• Kriisityö
• Asuminen
• Kela-asiat ja talous
• Tulevaisuuden suunnitteleminen
• Hyvinvointi
• Opintojen keskeyttäminen tai eroaminen
• Kiusaaminen
• Päihdeasiat
• Ohjaa tarvittaessa muun tuen ja avun piiriin
• 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

▪20A Anniina Kantola

▪20B Veera Taipale 

▪20C Katja Malmi-Harju

▪20D Johanna Hurskaiinen

▪20E Paula Perkkalainen

▪20F Hanni Halonen  


