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Vanhempainyhdistyksen vuosikokous
Vanhempainyhdistyksen kahvitus 

▪ Opettajien esittely 
▪ Lukuvuoden kuulumisia
▪ Opinto-ohjaajien terveiset
▪ Erityisopettajan ja tukipalvelujen  

terveiset

▪ Luokittain ryhmänohjaajien 
johdolla
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Lukuvuoden tavoitteita - opettajat

1. Kestävää kehitystä edistävien toimintatapojen 

ylläpitäminen

2. Oppimisen tuki –opiskelutaitojen kehittäminen

3. Opiskelijoiden ja opettajien osallisuuden vahvistaminen 

4. Ryhmänohjauksen vuosikellon käyttöönotto

5. Opiskelijoiden ja opettajien digitaalisen kompetenssin 

kehittäminen 

6. Työelämä- ja korkeakouluyhteistyön laajentaminen ja 

monipuolistaminen



Lukuvuoden tavoitteet -opiskelijat

1. Yhteisöllisyyden lisääminen - perinteiden 
elvyttäminen ja ylläpitäminen 

2. Yleisen suunnitelmallisuuden ja särmyyden
lisääminen toiminnassa – mm. tiedonkulkuun 
panostaminen

3. Yhteistyö opettajien kanssa mm. ympäristö- ja 
demokratiakasvatuksessa



Lukuvuoden tapahtumia
▪ Starttipäivät

▪ Valokuvaus

▪ Liikuntailtapäivä

▪ Energiansäästöviikko vko 41

▪ Kansainvälisyysviikko vko 45

▪ Alumnipäivä 7.11. – vuoden alumni Juuso Hietanen

▪ Vierailijoita ja vierailuja

▪ Retkiä – Tammisaari, Helsinki, Espoo, Turku

▪ Perinteiset koulun juhlat + 

Jouluinen Yökonsertti 21.12. klo 22

▪ Ulkomaille suuntautuvat kv. 
hankkeet

▪ Vaihto Tammisaareen

▪ Tsekki, luonnontieteet VR 
04/2023

▪ Espanja, 04-05/2023

▪ Kanada, 05/2023

▪ Lontoo, 08/2023
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Mitkä asiat nuorenne on kokenut suurimmaksi hyppäykseksi yläkoulusta

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

merkitystä

Vastaajien määrä: 64

1 2 3 4

sähköiset työtavat 25,0% 18,7% 17,2% 39,1%

opiskeltavan alueen

laajuus

40,6% 21,9% 31,2% 6,3%

läksyjen määrä 7,8% 42,2% 28,1% 21,9%

uudet ihmiskontaktit 26,6% 17,2% 23,4% 32,8%



Kysymykset  - 64 vastaajaa kyselyyn

1. Onko kaikki sähköisesti eli tarvitaanko 

kynää ja paperia sekä kirjoja?

Oppikirjat ovat digitaalisia ja oppitunneilla 

käytetään paljon kannettavaa tietokonetta, 

sillä opiskelijoiden on hallittava oppiaineisiin 

liittyvät ohjelmat. Ohjelmia on erityisen paljon 

kemiassa, fysiikassa ja matematiikassa. 

Käytämme myös kynää ja paperia opettajan 

suunnitelmien mukaan. Toki tietokonetta 

käytetään paljon, koska se on 

opiskeluvälineeksi hankittu..
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Kysymykset  - 64 vastaajaa kyselyyn

2. Jokaiselle opettajalle on tietysti oma aine tärkein 
niinkuin pitääkin mutta läksyjen kokonaiskuorma 
joillekin päiville/viikoille tuntuu kohtuuttoman isolta. 
Kuinka paljon opettajat käsittelevät ko aihetta? 

Paljon mutta huonolla menestyksellä, koska lukio on 
luokaton koulu. Olemme ohjeistaneet opettajia, ettei 
samana päivänä saa pitää kahta koko tunnin kestävää 
vaativaa koetta. Saman päivän aikana saa olla kaksikin 
lyhyempää testiä. 

Valitettavasti lukiossa ryhmän opiskelijoiden lukujärjestys 
ei ole samanlainen, koska opiskelijoilla on erilaiset 
ainevalinnat. Tästä syystä opettajat eivät pysty 
huomioimaan yksittäiselle opiskelijalle syntyvää läksyjen 
kokonaiskuormaa.
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Kysymykset  - 64 vastaajaa kyselyyn

3. Lukiolaiset käyttävät nykyisin paljon kannabista, nuuskaa ja alkoholia 

iltamenoissaan ja kotibileissä. Käyttö on melko avointa, sitä ei piilotella edes 

vanhemmilta. Voisiko esim. terveydenhoitaja tai ulkopuolinen luennoitsija 

puhua nuorille alkoholin, kannabiksen ja muiden huumeiden käytön 

vaikutuksista?

Viimeisimmän kouluterveyskyselyn (kevät 2021, suluissa valtakunnan lukemat) 

mukaan Kaurialan lukion opiskelijoista 

kannabista kokeillut ainakin kerran 8,6% (12,4%), vähintään 2 krt 6,1% (7,9%), 

nuuskaa käyttää päivittäin 1,8% (2,6%) ja 

alkoholia käyttää viikottain 3,9% (5,5%). 

Valtakunnalliseen tilanteeseen verrattuna tilanne on siis varsin kohtuullinen. Toki 

selvitämme mahdollisen ulkopuolisen asiantuntijan kutsumista. Kiitos vinkistä!



Kaurialan lukion tukipalvelut

▪Terveydenhoitaja Marja Järvinen

▪Vastaanotto ma, ke-pe

▪Vastaanotto on ajanvarauksella. Aikoja voi varata joko Wilman 

kautta, sähköpostilla marja.jarvinen@hameenlinna.fi tai 

tekstiviestillä p. 050 5529417



Psykologi Katriina Autio

▪ Psykologi tekee sekä yhteisöllistä että 

yksilötyötä Kaurialan lukiossa.

▪ Psykologille on mahdollista päästä 

pääasiassa terveydenhoitajan, 

koulukuraattorin tai erityisopettajan 

kautta ajanvarauksella.

▪ Vastaanottohuone sijaitsee 

Ammattiopisto Tavastian tiloissa  S-

rakennuksessa,   1. krs., 

Hyvinvointipalveluiden siivessä.
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Luokittain ryhmänohjaajan johdolla

▪22A Elina Torkko-Hieto lk 320

▪22B Hanni Halonen lk 406

▪22C Sari Heikkilä lk 238

▪22D Markku Pohjola lk 328

▪22E Rita Tuohiniemi lk 417

▪22F Johannes Kellomäki lk 317
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