
Kaurialan lukio

⚫ 561 opiskelijaa

⚫ 210 uutta opiskelijaa 



Yleisiä periaatteita

▪Vierailuita ei pääsääntöisesti järjestetä oppilaitoksiin ja oppilaitoksista 

ulos 31.8. asti.

▪ Lukiorakennukset varustetaan käsidesiautomaateilla.

▪Siivouksessa keskitytään kosketuspintojen puhdistukseen, siivous 

tapahtuu normaalin työajan puitteissa, lisätyövoimaa ei ole rekrytoitu

▪Siivoojien käytössä on desinfioivat aineet ja niiden mahdollinen hankinta 

henkilöstön käyttöön hoidetaan keskitetysti siivouspalveluiden kautta

▪ 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.

▪Oikeisiin käytäntöihin ohjaavaa tiedotusmateriaalia on esillä 

oppilaitoksissa.
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▪Kouluun tullaan vain terveenä, vähänkin oireisena jäädään kotiin! 

Terveyspalveluiden Omaolo-palvelussa www.omaolo.fi voi täyttää 

koronaoirearvion, joka ohjaa hoitoon hakeutumisessa)

▪Ei halata tai kätellä

▪Riskiryhmään kuulumisesta opiskelijalla on oltava hoitavan lääkärin 

lausunto.

▪Opiskelijoiden odotetaan noudattavan valtioneuvoston 

matkustusohjeita ja 14 vrk  karanteeneja.
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http://www.omaolo.fi/


Lähi- ja etäopetus

▪Tavastian lukioissa ei pystytä nykyisellään noudattamaan 

väljyysperiaatetta

▪Ainoastaan porrastamalla annettavaa lähiopetusta tai antamalla 

osalle opiskelijoista etäopetusta on mahdollisuus päästä tarvittavaan 

väljyyteen.

▪Yhden opiskelijan tai henkilökunnan jäsenen sairastuminen johtaa 

siis helposti koko lukion siirtymiseen vähintään kahdeksi viikoksi 

etäopetukseen.

▪Syksyn yo-kirjoitusten turvaamiseksi syksyn yo-kokelaat siirtyvät 

etäopetukseen kaksi viikkoa ennen kirjoitusten alkua (31.8 alkaen). 

Lopullinen päätös tästä tehdään viikkoa ennen siirtymistä 

etäopetukseen.
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Lukion tilojen ja laitteiden käytöstä

▪Kaikissa tiloissa pyritään huolehtimaan turvaväleistä

▪Valhallassa saa olla enintään 10 henkilöä

▪Kirjastotilassa enintään 2 opiskelijaa/pöytä

▪Hiljaisessa tilassa enintään 2 opiskelijaa

▪Aulan pelilaitteita käytettäessä muista käsihuuhde ennen ja 

jälkeen pelaamisen

▪Yhteiskäytössä olevat laitteet on puhdistettava ennen käyttöä
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Informaation kulku

⚫ Info-tv (lue päivittäin)

⚫ www-sivut (ajankohtaisinfo etusivulla), 

Opinto-opas 

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

⚫ Wilma

⚫ RO- tuokio on kaikille pakollinen

⚫ Facebook – profiili, Instagram

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


TUKEA JA APUA

⚫ Psykologi Virpi Seppälä

⚫ Erityisopettaja, ke-to – Anna-Leena Mäkinen, luki-asiat + 

yksityisvastaanotto

HUOM! Hoida ajoissa luki-asiat kuntoon ennen yo 

ilmoittautumista                                   

⚫ Kuraattori, ma-ti - Piritta Salo

⚫ Opinto-ohjaajat – Elina ja Ari 

⚫ Klinikat – ajankohdat ma+fyke torstaina, en ja ru

⚫ Aineopot – ru Tiina Kainulainen, en Veera Taipale, ma 

Sakari Salonen, fyke Paula Perkkalainen



Rehtorin luokse

⚫ opinto-ohjelman yksilölliset ratkaisut, 
”erityisopinnot”, muualla suoritetut opinnot, 
mahdolliset rankaisutoimenpiteet 

⚫ poikkeavat järjestelyt, mm. pitkät 
sairauspoissaolot, vaihto-oppilasvuodet  

⚫ rehtorin kanssa voit keskustella kaikista 
koulun toimintaan liittyvistä asioista, 
esityksistä ja ongelmista.

⚫ Tapaaminen opiskelijoiden kanssa 
kuukauden 1. keskiviikko klo 12.45-13.15 



Opetus + päättöviikko + K-päivä 

+ uusinnat
⚫ Jokaisesta kurssista on päättöviikolla joko koe + 

valmistava tunti tai opetusta 3 x 75 min, jakson aikana 

pistarit, välikokeet ja muut kokeet mahdollisia

⚫ 7 ja 8 koodien koeviikolta jäävät oppitunnit pidetään 

pääsääntöisesti koodin 7 tunnit parittoman viikon 

perjantaina klo 14.45 ja koodin 8 tunnit parillisen vkon 

perjantaina

⚫ Uusinnat Kielet 14.8 klo 14.30, Matlu 17.8. klo 16 ja Muut 

219.8. klo 16. Ilmoittautuminen uusintoihin 10.-12.8.

⚫ Huolehdi tekemättömät työt valmiiksi ennen K-päivää 

HUOM! K-päivä on vain sairastapauksia varten



Autojen pysäköinti

⚫ Parolantieltä tullessa vasemmalle sivulle jää 
ensimmäiset 8 paikkaa ja oikella Parolantien 
puoleiset 6 paikkaa

⚫ Muita parkkipaikkoja – Erottajakatu, Manun 
parkkipaikka, Soraharjun kentän 
parkkipaikka

⚫ Jos autoja on muualla, opiskelijoiden 
pysäköinti koulun pihalla lopetetaan



Ruokailuajat

⚫ Ruokailuja porrastettu ja ovat osittain 
kesken oppitunnin

⚫ 2. vsk normaali ruoka-aika on klo 12.20-
12.45

⚫ RUOKAILE OMALLA 
RUOKAILUVUOROLLA!!!!



Lukuvuosi 2020-2021

⚫ Lukion sposti @live.kktavastia.fi

⚫ Digitutorit - Sari Heikkilä

⚫ Liikuntatutorit – Heli, Sami

⚫ Yo-kirjoitussuunnitelma alkuun 

⚫ Työelämätaidot – TET

⚫ Osaamisen tunnustaminen – Vanaja koulutus oy, 
VOP, korkea-asteen opinnot 
https://www.kktavastia.fi/kurkistuskurssit/ , Ai-tekoälyn 
perusteet

⚫ Jaksamista kaikille!

https://www.kktavastia.fi/kurkistuskurssit/

