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vanhemmat
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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 tavoitteita - opettajat

1. Kestävän kehityksen ohjelman päivittäminen

2. Oppimisen tuen käytänteiden ja rakenteiden 

kehittäminen 

3. Kansainvälisyys näkyväksi kaikille

4. Ryhmänohjauksen vuosikellon laatiminen

5. Verkon toimivuuden seuranta

6. Työelämä- ja korkeakouluyhteistyön kehittäminen



Lukuvuoden tavoitteet -opiskelijat

1. Yhteisöllisyyden lisääminen (ideoina: yhteisiä 
tapahtumia varsinkin lukuvuoden 
alkuun, KaLun oma soittolista, Kesäpäivä)

2. Luottamushenkilöiden aktiivisuuden 
parantaminen

3. Tietoisuuden lisääminen opiskelijakunnan 
hallituksen toiminnasta



Lukuvuoden tapahtumia
▪ Starttipäivät

▪ Valokuvaus

▪ Liikuntailtapäivä

▪ Energiansäästöviikko vko 41

▪ Kansainvälisyysviikko vko 44

▪ Alumnipäivä 5.11.2021

▪ Vierailijoita ja vierailuja

▪ Perinteiset koulun juhlat + 

Jouluinen Yökirkko ti 21.12. klo 22

▪ Ulkomaille suuntautuvat kv. 
hankkeet

▪ Tammisaaren retki + vaihto 
Tammisaareen

▪ Ranska-kemia 02-05/2022

▪ VR-hanke Praha, Brighton

04-10/2022

▪ Olemme hakeneet Erasmus 
rahaa Oph:lta
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Mitkä asiat nuorenne on kokenut suurimmaksi hyppäykseksi yläkoulusta

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

merkitystä

Vastaajien määrä: 77

1 2 3 4

sähköiset työtavat 29,9% 15,6% 20,8% 33,7%

opiskeltavan alueen

laajuus

42,8% 35,1% 15,6% 6,5%

läksyjen määrä 9,1% 38,9% 35,1% 16,9%

uudet ihmiskontaktit 18,2% 10,4% 28,6% 42,8%



Kysymykset  - 78 vastaajaa kyselyyn

1. Miten digitaaliset materiaalit toimivat ja tukevat oppimista kun 

kirjoja ei enää ole?

Digitaalisia materiaaleja on käytetty useassa perusasteen koulussa jo vuosia. 

Osaa kokee sähköisen työskentelyn haastavana ja toisille jo on tuttua 

perusasteelta.
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Kysymykset  - 78 vastaajaa kyselyyn

2. Kuinka kauan digitaalisten kirjojen 

lisenssi on voimassa?

Lisenssien käyttöaika riippuu 

kirjankustantajasta. Studeon ja e-opin 

oppikirjojen lisenssi kestää 60 kk. 

Sanoma Pron,Otavan digimateriaalien 

lisenssi on lukion jälkeen ostettavissa, jos 

haluaa korottaa yo-kokeiden arvosanoja. 
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Kysymykset  - 78 vastaajaa kyselyyn

3. Osa opiskelijoista jatkaa alakoulun 4. luokalta aloitettuja pitkän vieraan 

kielen (ranska, saksa, venäjä) opintoja lukiossa. Ilmeisesti vähäisen 

opiskelijamäärän vuoksi osa näistä kielen jatko-opiskelijoista opiskelee 

yhdessä  em. kielissä vasta lukiossa kieliopinnot aloittaneiden kanssa. 

Varmistetaanko kuitenkin jotenkin (miten?), että jo kuusi vuotta kieltä 

opiskelleiden kielitaitotaso säilyy ja etenkin kehittyy, vaikka opiskelu olisi 

vasta-alkajien kanssa yhdessä?

Saksan A-kielessä on oma ryhmä -> riittävästi opiskelijoita.

Ranskan ja venäjän A-kielen ryhmissä on vähän opiskelijoita, jonka 

vuoksi ne on yhdistetty lukiossa alkavan kielen kanssa. Tällä järjestelyllä 

pystymme mahdollistamaan myös ns. harvinaisten kielen A-tason 

opiskelun. Opettaja pyrkii oppitunnin aikana ohjaamaan sekä pitkän että 

lyhyen kielen opiskelijoita. A-kielen opiskelijoille on omat materiaalit ja 

kokeet.



Kaurialan lukion tukipalvelut

▪https://www.youtube.com/watch?v=je5xMnNJ6uI

https://www.youtube.com/watch?v=je5xMnNJ6uI


Luokittain ryhmänohjaajan johdolla

▪21A Johanna Lampela lk 320

▪21B Sami Savolainen lk 152

▪21C Hanna Hietikko lk 413

▪21D Jussi Keränen lk 306

▪21E Sakari Salonen lk 331

▪21F Hanna Siren lk 314


