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▪ Vanhempainyhdistyksestä
▪ Opettajien esittely
▪ Kaurialan lukioon liittyviä 

käytänteitä
▪ KkTavastian koronaohjeistus
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Yhteystiedot

Erityisopettaja (ke-to) Anna-Leena Mäkinen puh 040 8682 114

Kuraattori (ma-ti) Piritta Salo puh 050 9110 941 

Psykologi Virpi Seppälä virpi.seppala@kktavastia.fi

Terveydenhoitaja (ma,ke-pe) Marja Järvinen puh 050 5529 417

Opintosihteeri Marjut Arvonen puh 050 5090 802 

Apulaisrehtori Jussi Mestari puh 050 5936 203 

Rehtori Tuomo Iltanen puh  040 8696 470

sähköposti etunimi.sukunimi@kktavastia.fi



Ryhmän- ja opinto-ohjaajat

Ryhmä Ryhmänohjaaja Opinto-ohjaaja

KA20A Anniina Kantola Ari Partanen 

KA20B Veera Taipale Tiina Kainulainen

KA20C Katja Malmi-Harju Ari Partanen

KA20D Johanna Hurskainen Elina Torkko-Hieto 

KA20E Paula Perkkalainen Elina Torkko - Hieto

KA20F Hanni Halonen Tiina Kainulainen

sähköposti etunimi.sukunimi@kktavastia.fi



Kaurialan lukion opiskelijat 23.8.2020

▪Yhteensä 553 opiskelijaa

▪1. vsk 206 opisk

▪2. vsk 179 opisk

▪3.-4. vsk 168 opisk

▪Vaihto-opiskelijat 

▪ Anton Bieniek GER, Alice Podda ITA

▪

▪HUOM! Lukiossa opiskelija kantaa itse vastuun omista 

opinnoistaan



Kaurialan lukion info

▪Kotisivut https://www.kktavastia.fi/kaurialan-lukio/

▪ Opiskelijalle – kalenteri, työ- ja loma-ajat, poissaoloanomus

▪ Huoltajille - vanhempainillat

▪Wilma

▪ Henkilötietojen päivittäminen 31.8. mennessä

▪ Poissaolojen selvittäminen

▪ Viestintä kouluun – ryhmänohjaaja, opettajat ja rehtorit

https://www.kktavastia.fi/kaurialan-lukio/


Poissaolojen hyväksyminen

▪Sairaspoissaoloista tieto lukiolle mahdollisimman pian –

ryhmänohjaaja, huoltaja voi itse merkitä lyhytaikaiset poissaolot

▪1-3 pvää => ryhmänohjaaja

▪3 pvää – 6 vkoa => apulaisrehtori

▪1 jakso ja sitä pidemmät => rehtori



Kurssitarjotin ja tuntikiertokaavio



Tuntikiertokaavio



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 33 - 36+ opiskelijaa

▪ Lukioiden yhteinen kurssitarjotin
▪ Lyseolla 

▪ Rab32, Sab31, Sab33

▪ Voit valita kursseja eri lukiosta

▪ Enemmän kursseja/vaihtoehtoja tarjolla

▪ Lukioilla yhtenevät aikataulut

▪ Muualla suoritetut opinnot
▪ Korkea-asteen kurkistuskurssit

▪ VOPin kurssit, muut vähintään 30 h opinnot



Oppimisen tuki 

▪Tukikurssit
▪ Ruotsi – tukikurssi 1 ja 2

▪ Englanti – tukikurssi 1, 2 ja 3

▪ Matematiikka – pitkä tukikurssi 1 ja lyhyt tukikurssi 1 ja 2

▪Klinikat
▪ Ruotsi Tiina Kainulainen ilmoitetaan myöhemmin

▪ Englanti Veera Taipale ma klo 12.45-13.15

▪ Matlu – Paula Perkkalainen, Sakari Salonen to klo 12.45-
13.15

▪Tukiopetus
▪ Opiskelijan on pyydettävä opettajalta

▪ HUOM! Tiedot perusasteelta eivät välity lukiolle 



Kurssikertymä



Arviointi 

▪Arviointi ja kurssimäärät

▪ Suurempi kokonaisuus, tiukemmat kriteerit

▪ Arviointiperusteet opettajalta tai yhdessä opiskelijoiden kanssa

▪ Opettaja voi nostaa arvosanaa

▪ Aktiivisuudella luokkatyöskentelyssä

▪ Hyvin tehdyillä kotitehtävillä

▪ Opettaja voi laskea kurssiarvosanaa johtuen

▪ selvittämättömistä poissaoloista, 

▪ toistuvasta myöhästelystä tai 

▪ tekemättä jätetyistä kurssitehtävistä

▪ Uusinnat 

▪ hylätyn kurssin saa uusia jakson jälkeisessä uusinnassa

▪ Itsenäinen kurssisuoritus

▪ ei mahdollista kaikilla kursseilla



Jaksoarvostelu ja uusintapäivät

Jaksot Jaksot Jaksot Jaksot Jaksot

1. jakso 2.  jakso 3. jakso 4. jakso 5 jakso

Jaksoarvostelu 9.10. 7.12. 15.2. 19.4. 4.6.

Uusinnat Kulttuuri 20.10.

Mat-lu 22.10.

Kielet 27.10.

Kulttuuri 11.12.

Mat-lu 14.12.

Kielet 16.12.

Mat-lu 18.2.

Kielet 22.2.

Kulttuuri 24.2.

Kulttuuri 23.4.

Mat-lu 26.4.

Kielet 28.4.

Elokuu 2021



KkTavastian koronavalmiusryhmän yleisiä 
periaatteita 1

▪ Vierailuita ei pääsääntöisesti järjestetä oppilaitoksiin ja 

oppilaitoksista ulos 31.8. asti. 

▪ Kansainvälisten vaihtojen osalta jokaisesta vierailusta sovitaan 

erikseen rehtorin kanssa huomioiden sen hetkiset valtioneuvoston 

matkustusohjeet.

▪ Asiakaspalvelutilanteissa huolehditaan henkilöstön tarvittavasta 

suojauksesta.

▪ Yhteisten tilojen käyttöä tulee välttää ja niissä tarvittaessa 

oleskeltaessa noudatetaan väljyysperiaatetta (1-2 m).
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Yleisiä periaatteita 2

▪ Käsidesiautomaatit kaikissa kerroksissa ja ulko-ovilla

▪ Siivouksessa keskitytään kosketuspintojen puhdistukseen, siivous 

tapahtuu normaalin työajan puitteissa

▪ Luokkiin on toimitettu heikosti emäksinen pesuaineliuos ja valkoisia 

arkkipapereita, ne on tarkoitettu opettajan ja opiskelijoiden käyttöön.

▪ Luokkaan saavuttaessa kukin käsittelee oman oppimisympäristön 

pöytätason, näppäimistön ja hiiren se tuolin selkänojan yläosan. Paperit 

heitetään roskiin, siivoojat huolehtivat roskakorien tyhjennyksen ja 

tuotetäydennykset
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▪Kaikki oppilaitoksessa asioivat pesevät kätensä aina ulkoa sisälle 

tultaessa, aina ennen ruokailua, sekä aina aivastamisen tai yskimisen 

jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. 

▪ Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta.

▪Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan 

kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos 

nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet 

pestään tämän jälkeen.

▪Maskien käytöstä ei ole tällä hetkellä yleistä suositusta, mutta maskia 

voi halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet. 

Opettajille on hankittu suojavisiirit

▪Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia on esillä 

oppilaitoksissa.

Yleisiä periaatteita 3



Yleisiä periaatteita 4

▪ Kouluun tullaan vain terveenä, vähänkin oireisena jäädään kotiin! 

▪ Ei halata tai kätellä

▪ Riskiryhmien osalta toimitetaan työterveyshuollon lausunto, mikäli on 

estynyt tekemästä omaa työtänsä. Opiskelijoiden osalta hoitavan 

lääkärin lausunto.

▪ Ruokailun porrastaminen

▪ Henkilöstön ja opiskelijoiden odotetaan noudattavan valtioneuvoston 

matkustusohjeita ja vapaaehtoisia karanteeneja.
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Opiskelijaruokailu

▪ Lounaalla noudatetaan annettua aikataulua ja turvavälejä

▪ Opiskelijaravintolaa on pyritty väljentämään – musiikin luokka 

käytössä ruokailun aikana

▪ Tarjoilu tapahtuu linjastossa, lounaslistaa on yksinkertaistettu 

▪ Linjastossa työskentelevät käyttävät visiiriä

▪ Opiskelijaravintolan ovella on käsidesi ja kertakäyttöpaperi ruokaa 

ottavaan käteen

▪ Puhumista, yskimästä jne. linjastossa on syytä välttää, 

pisaratartunnan takia

▪ Ruokaillaan ripeästi ja poistutaan heti syönnin jälkeen, ei jäädä 

seurustelemaan

▪ Uusia opiskelijoita kannustetaan Luomu-aamupuurolle
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▪ Lukiokoulutuksessa opetuksen järjestämisen lähtökohtana on 

lähiopetus. Varaudutaan siihen, että etäopetukseen siirtyminen sujuu 

tarpeen vaatiessa nopeasti ja suunnitelmallisesti.

▪ Selvitetään lukuvuoden alussa opiskelijoiden mahdollisuus opiskella 

etänä (verkkoyhteydet) ja perehdytetään uudet opiskelijat 

ensimmäisellä viikolla etäopetukseen (Teams, Moodle)

▪ Lukuvuosisuunnitelmaan tehdään tarvittavia tarkennuksia 

esimerkiksi mahdollisesta siirtymisestä poikkeuksellisiin 

opetusjärjestelyihin sekä lähi- ja etäopetuksen vuorottelun 

käytänteistä ja arvioinnista.
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Lähi- ja etäopetus



Lähi- ja etäopetus
▪ Tavastian lukioissa ei pystytä nykyisellään noudattamaan 

väljyysperiaatetta ja tarvittavia turvaetäisyyksiä kun toteutetaan 

lähiopetusta.

▪ Lähiopetuksesta poissaolevien opiskelijoiden määrä kasvaa ja 

poissaolojaksot pidentyvät - karanteenit, riskiryhmäläisten tai yleisen 

sairaustilanteen vuoksi (matala kynnys).

▪ Suositellaan käytettävän lähi- ja etäopetuksen yhdenaikaista 

toteutusta. Opiskelija voi tällöin seurata lähiopetusta etäyhteydellä tai 

etäyhteydellä voi opettaja antaa lähiopetusta luokassa oleville 

opiskelijoille. Itsenäinen opiskelu on toissijainen vaihtoehto.

▪ Yo-kirjoitusten turvaamiseksi syksyn yo-kokelaat siirtyvät 

etäopetukseen kaksi viikkoa ennen kirjoitusten alkua (31.8 alkaen). 
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