
1. Opettajat huomauttelevat liian herkästi, jos heti kurssin alussa ei ole oppikirjaa. Kaikilla ei ole 
välttämättä ole milloin vain rahaa kirjoihin. 
 
Tämä korostuu jaksojen vaihtuessa. Opettajan tehtävänä on vaatia, että opiskeluun liittyvät välineet 
ovat kunnossa ennen kurssin alkua, jotta opiskelu olisi mahdollisimman tehokasta. Mikäli opiskelijan 
taloudellinen tilanne on heikko, voi koululta tiedustella erilaisia tukimahdollisuuksia. Opiskelijakunnan 
hallitus pohtii mahdollisuutta käytettyjen kurssikirjojen myymiseen tai vuokraamiseen.  

 
2. 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.  
 

3. Miksi pieleen mennyttä kurssikoetta ei saa uusia?  
 

Opetussuunnitelmassa pohjalta koulutuksenjärjestäjä päättää hyväksytyn kurssin uusimisesta. 
Olemme yhdessä Hämeenlinnan lyseon opettajakunnan kanssa pohtineet käytäntöä ja päätyneet 
siihen, että hyväksytyn kurssin korottaminen on mahdollista vain suorittamalla kurssi itsenäisesti tai 
osallistumalla uudestaan ao. kurssille. 

 
4. 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. 

 
5. 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. 
 

6. Lukuvuoden kurssit valittiin jo kesällä. Jos haluaisi vaihtaa jonkin kurssin esim. 3 jaksolta, missä 
vaiheessa se pitäisi tehdä? 

 
Opiskelija voi varata ajan opinto-ohjaajalta ja sopia kurssin vaihtamisesta. Mahdollisuus kurssien 
vaihtamiseen avataan myös Wilmassa noin viikkoa ennen jakson loppua. 
 

7. Yo-kokeet ja niitä koskevat aine/kurssivalinnat. 
 

Ensimmäisenä lukiovuonna keskitytään pääosin kaikille yhteisiin pakollisiin kursseihin. Yo-
suunnittelu aloitetaan toisen vuosikurssin syksyllä.  
 

8. Miten on tarkoitus ilmoittaa poissaoloista? Aiemmin olen tottunut, että ilmoitan kyseisen tunnin 
opettajalle esim hammaslääkärissä käynnistä ja näin olen tehnyt nytkin mutta olen huomannut että 
opettajat eivät käy lukemassa Wilma viestejä vaan poissaolosta tulee kuitenkin selvityspyyntö. 

 



Yksittäisen tunnin poissaoloista ilmoitetaan etukäteen ao. opettajalle. Parempi vaihtoehto on merkitä 
yksittäinen poissaolo suoraan kohtaan Poissaolo, jonne huoltaja voi merkitä poissaolon syyksi esim. 
hammaslääkärissä käynnin. 
 
Opettajien tulee seurata Wilma viestejä. Tosin jos opettaja lukee viestin sähköpostistaan Wilmassa  
näkyy, ettei hän ole lukenut saamaansa viestiä. 


