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TERVETULOA KONTIOLAHDEN LUKIOON 
 
” Hurjaa, että lukio on ohi ja lauantaina painetaan lakki päähän! Koko lukioaika meni ihan 
tosi nopeasti ja yllättävän vaivattomasti ;) Parasta aikaa elämässäni ja muistoja jää niin 
paljon! Päällimmäisenä mieleen jää huikea yhteishenki ja tapahtumat mahtavien ihmisten 
kanssa. Upeaa, että sain olla osana näin hienoa lukioyhteisöä, se antoi hyvän pohjan tule-
vaisuudelle ja kasvoin näiden vuosien aikana tosi paljon henkisesti.”  terv. Abi-2014 
 
Uusi lukuvuosi on aluillaan. Toisilla teistä on takana lukio-opintoja jo vuosi tai useampikin. 
Te uudet lukiolaiset aloitatte lukio-opintonne pienen jännityksen valtaamina. Mielessä ris-
teilee kysymyksiä. Miten selviän vaativista opinnoista? Löydänkö paikkani luokassa? 
Saanko uusia kavereita? Millaisia lukion opettajat ovat? 
 
Olet valinnut hienon lukion opinahjoksesi. Lukiostamme puhutaan hyvää. Viime kevään 
ylioppilaat kertoivat yllä olevaan tapaan palautteessaan, että tulee tippa silmäkulmaan kun 
ajattelee tätä lukioaikaa. Kuinka lukiossamme on hyvä yhteishenki, hyvät opettajat, hienoja 
tapahtumia, opintomatkoja, Lapin leirikoulua, mahdollisuuksia monenlaiseen harrastustoi-
mintaan ja itsensä toteuttamiseen. Miten lukioaika onkaan antanut hyvän pohjan tulevai-
suudelle. Lukio on kasvattanut aikuisuuteen – opettanut tien omaan elämään. Me opettajat 
omasta puolestamme koetamme tehdä parhaamme, että saisit lukiossamme hyvää ope-
tusta ja ystävällistä kohtelua. Että tuntisit olosi täällä kotoisaksi. Kokisit, että sinua arvoste-
taan ja sinusta välitetään täällä. Ja että saat olla täällä oma itsesi. 
 
Lukio-opiskelu ei ole helppoa. Edessä on myös vaikeita päiviä ja pettymyksiäkin. Opinnot 
vaativat ahertamista, kirjan ääressä istumista, kertaamista, uusimista. On opittava teke-
mään työtä, ahkeroimaan, näkemään vaivaa. Muutoin ei unelma valkolakista ja toiveiden 
ammatista toteudu! Sellainen luokkatoveri, joka ei sitoudu opintoihinsa ja lyö kaiken läskik-
si syö luokkakavereiden ja koko yhteisön iloa. Meille opettajillekin suurinta iloa tuottaakin 
opintoihinsa paneutua nuori, jolla on unelmia ja tavoitteita. Työn ja ahertamisen jälkeen on 
hieno hetki iloita valkolakista ja unelmien täyttymisestä. Yhteinen aikamme on peruutta-
mattomasti ohi. Vain ikävä ja hyvät muistot jäävät. 
 
Toivon, että näkisit lukioaikanasi kuinka työtä tekemällä, ahkeroimalla voit saavuttaa 
unelmasi. Toivon myös, että näkisit kuinka hienoja ja persoonallisia ihmisiä ympärilläsi on. 
Arvosta omaa lukiotasi, opiskelutovereitasi ja koko tätä yhteisöä, jonka jäsen olet! Ja niin 
sinusta kasvaa nuori aikuinen, jolla on tavoitteita, unelmia ja itseluottamusta niiden toteut-
tamiseen. Sellaiset ovat maan parhaita ylioppilaita. 
 
Ja muista, että et jää murheittesi kanssa yksin! Kysy neuvoa, tule juttelemaan! Tue toista, 
anna hänelle aikaasi. Ole toiselle ihminen ja kohtele häntä kuin haluaisit itseäsi kohdelta-
van! Anna panoksesi lukioyhteisömme arkeen, juhliin ja talomme viihtyisyyteen. Huomaat, 
että hyvä kiertää takaisin. Ymmärrät, että todellisia viisaita ovat ne, joilla on hyvä sydän.  
 
Lukiomme aloittaa 41. toimintavuotensa. Vuosien saatossa tämä yhteisö on lukemattomille 
nuorille avannut tien aikuisuuteen, yhteisöllisyyteen ja unelmien toteuttamiseen. Emme ole 
täällä silti vain tulevaa elämää varten. Tämä opiskelu, arki tämän yhteisön jäsenenä, kasvu 
ihmisenä olkoon tähänastisen elämäsi parasta aikaa! 
 
Menestystä Sinulle ja meille kaikille oppimisen ja kasvun tiellä! 
 
”Sohvat ja viltit, sekä hyvä ilmapiiri. Myös kaikki yhteiset tapahtumat ja yhteisöllisyys – 
se kaikki on hyvää lukiossamme.” terv. Lukiolainen 2014 
 
Terv. Ilpo  
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KONTIOLAHDEN LUKIO 
Keskuskatu 11 
81100  KONTIOLAHTI 
Puhelin   0400 399112 rehtori, Ilpo Saarelainen 
   0400 225 557 koulusihteeri, Birgitta Tiihonen 
   050 4285096 opinto-ohjaaja 
   050 4373430  opettajat 
Sähköposti lukio@kontiolahti.fi  
Lukion kotisivut: http://koulut.kontiolahti.fi/lukio 
 
 
 
KOULUTYÖN YLEISET JÄRJESTELYT 
 
Lukuvuoden työaikajärjestelyt 
Lukuvuosi jaetaan koulupäiviltään 5 samanpituiseen jaksoon, joissa kussakin on oma ope-
tusohjelmansa. Koulupäiviä syyslukukaudella on 88 ja kevätlukukaudella 99. 

 
Jaksot            
  Jakso 1  11.08. – 30.9.2014   
  Jakso 2 01.10. – 28.11.2014   
  Jakso 3 01.12. - 04.02.2015 
  Jakso 4 05.02. - 02.04.2015 
  Jakso 5 07.04. - 30.05.2015 
 
 
Työ- ja loma-ajat  

Syyslukukausi 
- koulu alkaa     ma 11.8.2014   
- syysloma vko 42    ma - pe 13.-17.10.2014 
- syyslukukausi päättyy   pe 23.12.2014 

Kevätlukukausi                                                                                                               
- koulu alkaa     ma 5.1.2015                                                                            
- talviloma vko 10   ma-pe 2.-6.3.2015  
- pääsiäisloma   pe-ma 3.-6.4.2015                                                        - - 
- vappu     pe 1.5.2015                                                                    
- helatorstai    to 14.5.2015   
- koulu päättyy    la 30.5.2015 
                                                                                                                            
Syyslukukausi 92  pv    Penkinpainajaiset to 12.2.2015 
Kevätlukukausi 101 pv    Vanhojenpäivä pe 13.2.2015    
Lukuvuoden työpäivät 193 pv   Lakkiaisjuhlat pe 5.12.2015 ja 
          la 30.5.2015  
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YLIOPPILASKIRJOITUKSET 

SYKSYN  2014 koepäivät 

Kuullunymmärtämiskokeet 
ma 8.9.  vieras kieli, pitkä oppimäärä (englanti, saksa, ranska, venäjä/espanja) 
ti 9.9.   toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä (ruotsi, A- ja B-taso) 
ke 10.9.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä (saksa, venäjä, englanti, ranska, espanja/italia)           

Kirjalliset kokeet 
pe 12.9.  äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe 
ma 15.9.  uskonto, elämänkatsomustieto, yht.kuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 
ke 17.9.   vieras kieli, pitkä oppimäärä                                                                              
pe 19.9 toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä  
ma 22.9.  äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe (suomi/ruotsi toisena kielenä -koe) 
ke 24.9.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
pe 26.9.  psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia                                                 
ma 29.9.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä  
 

- Tiedot YTL:ltä tulevat viim. 25.11.2014 mennessä 
- Kevään 2015 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen viim. 30.11.2014! 

 
 
KEVÄÄN 2015 koepäivät 
 
Kirjallinen koe 
to 5.2.  äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe 
 
Kuullunymmärtämiskokeet 
ma 9.2.  toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä, ruotsi, A- ja B-taso 
ti 10.2.   vieras kieli, pitkä oppimäärä                                                                                    
ke 11.2.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä  
      
Kirjalliset kokeet 
ma 9.3.  äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe, suomi/ruotsi toisena kielenä -koe 
ke 11.3.  psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia  
pe 13.3.  vieras kieli, pitkä oppimäärä 
ma 16.3.  toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
ke 18.3.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 
pe 20.3.  uskonto, elämänkatsomustieto, yht.kuntaoppi, kemia, maantiede, tervystieto 
ma 25.3.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä  
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TYÖJÄRJESTYSAIKATAULU JA KIERTOTUNTIKAAVIO LV. 2014-2015 

 HUOM! Perjantain iltapäivän MU/KU/LI –koodi on siirretty yläkoulun toiveen mukai-
sesti maanantaihin klo 13.35-15.00! Perjantaina klo 13.35-15.00 siten koodi 6. 

 
KLO MA TI KE TO PE 
8.50-
10.05 1 2 1 2 1 

10.05-
10.20 - - TAUKO - - 
10.20-
11.35 3 4 3 3 2 

11.35-
12.05 

- - RUOKA-
TAUKO    

- - 

12.05-
13.20 5 5 4 5 4 

13.20-
13.35 - - TAUKO - - 
13.35-
15.05 8 6 7 6 6 

 
 
MUSIIKKI / KUVAAMATAITO / LIIKUNTA 
  I Vuosikurssi  II Vuosikurssi  III Vuosikurssi 

 
MU 

MU01a + MU01b - opetus KE 
koodi 7, kevät 
MU01c - opetus KE koodi 7, syk-
sy. MU03 jaksoissa 

MU02 – Ma koodi 8, syksy 
MU04 – Ma koodi 8, kevät 
 

 
MU05 keskitetysti  
- jakso sov. erikseen 
 

 
KU 

KU01a + KU01b –  opetus KE 
koodi 7, syksy 
KU01c – opetus KE koodi 7, ke-
vät. KU03  jaksoissa 

KU02a – Ma koodi 8, syksy 
KU02b – Ma koodi 8, kevät 
KU04 – jaksoissa 

 
KU05 jaksoissa 

 
LI 

LIPT1abc – Ma koodi 8 syksy 
LII3ab – Ma koodi 8 kevät  

LII02abc – KE koodi 7, syksy 
LII04ab – KE koodi 7, kevät  
(vanhojen tanssit) 

LI05 erikseen sovittuna 
aikana 

 
MUSIIKKI JA KUVATAIDE 
- 1-vuosikurssi jaetaan kolmeen ryhmään (1a, 1b, 1c) Opetus vuorottelee keskiviikon 7. 

koodissa syksyn tai kevään kestävinä kursseina. 
- MU3, 1-vuosikurssin syventävä musiikkikurssi (4-jakso koodilla 1) 
- MU4, 2 vuosikurssin syventävä musiikkikurssi (koodilla 8 tammikuu – lv. loppuun)  
- MU5, 3-vuosikurssin syventävä musiikkikurssi (2. jakso koodilla 1)  
- KU3, 1-vuosikurssin syventävä kuvataide (4.jakso, koodi 1) 
- KU4, 2-vuosikurssin syventävä kuvataide (1.jakso, koodi 1) 
- KU5, 3-vuosikurssin syventävä kuvataide (3.jakso, koodi 1) 
- KU6, 3-vuosikurssin lukion kuvataiteen diplomikurssi (2.jakso, koodi 1 tai sovitusti) 
 
LIIKUNTA 
- I- vuosikurssin Liikunta alkaa pakollisella kurssilla, ryhmissä LIP1, LIT1 ja LIPT1 (tytöil-

le ja pojille omat ryhmät + mahd. sekaryhmä). Opetus Ma, koodi 8 elokuu- tammikuu. 
- 2- vuosikurssin pakollinen liikunta opettajien ohjeistuksen mukaan ryhmissä Ke/koodi 7 
- Tarvittaessa liikunnanopettajat tekevät opetusjärjestelyissä muutoksia!  
- Liikuntatunti alkaa klo 13.35, joten välitunti käytetään pukeutumiseen! 
- LI05-kurssin (abien liikunta) ohjelmasta sovitaan erikseen. 
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KIELTEN KERTAUSKURSSIT YKKÖSILLE (RUB0.1/RUB0.2 ja  ENA0.1/ENA0.2) 
- xENA0.1 ja xRUB0.1  tarkoitettu lähinnä 2-luokkalaisille 
- xENA0.2 ja xRUB0.2  tarkoitettu 1-luokkalaisille  
- Kertauskurssille osallistuttava jokaisen 2/3-luokkalaisen, jolla on suorittamatta hyväksy-

tysti 1-vuoden kurssit. Kielten opettajat ohjeistavat 1-luokkalaisia tarvittaessa kurssille. 
 
MATEMATIIKKA (MA, MB) 
- Pitkän matematiikan valinnat tarkastellaan uudelleen 1-jakson lopussa, jolloin voi siirtyä 

lyhyelle matematiikalle, mikäli pitkän matematiikan opiskelu takkuaa. 
 
RANSKAN KIELI (RAB) 
- Ranskaa opiskellaan kaikkiaan 3 kurssia 1. vuonna ja 3. kurssia seuraavana. Opettaja 

ohjeistaa jatkavia erikseen ja sopii kurssien suorittamisesta heidän kanssaan. 
 
VENÄJÄ (VEB) 
- Venäjän kielen opetus alkaa syksyllä 2014, jolloin kurssille voivat tulla 1. ja 2. vuosi-

kurssien opiskelijat.   
 
TERVEYSTIETO (TT) 
- TE4.1 (kertaava kurssi 1. jaksossa) on tarkoitettu erityisesti 3 vuosikurssilaisille, jotka 

aikovat kirjoittaa terveystiedon syksyllä 2014 tai keväällä 2015.  
ORTODOKSINEN USKONTO (UO) 
- Ortodoksisen uskonnon kursseja järjestetään vuosittain kaksi.  
- Kurssit osin itsenäistä työskentelyä ohjauksen mukaisesti. 
- Opettaja ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti/Wilman kautta ja sopii opetuksesta. 
 
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET) 
- ET:n kurssit toteutetaan osin itsenäisesti 
- Kursseja ohjaa Liisa Itäniva 
 
LUKION OMAT VALINNAISKURSSIT 
- Kurssien alkamisesta ja ilmoittautumisesta tiedotetaan Wilmassa sekä ala-aulan ilmoi-

tusseinäkkeellä. 
 
TURVAKURSSI JA EA1-KURSSI 
- Turvakurssi järjestetään syksyllä 2015 ja sen ohessa EA1-kurssi.  
- Kurssin johtajana toimii Ilpo. Kurssin alkamisesta tiedotetaan erikseen. 

 
YLEISTÄ KURSSITARJOTTIMESTA 
- Kaikki syventävien kurssitoiveet eivät toteudu, vaan päällekkäisyyksiä tyypillisesti mm. 

MU/KU/FY/KE/GE/BI/PS/UE/Lyhyet kielet! 
- Päällekkäisyyksiä ei voi aina välttää! Valitse toinen sopiva kurssi tai sovi itsenäisestä 

työskentelystä! 
- Valitse reaaliaineiden syventäviä kursseja ensisijaisesti sen mukaan, mitä reaalin yo-

kokeita aiot kirjoittaa! Kurssit on pyritty sijoittamaan siten, että samassa palkissa ovat 
saman yo-kirjoituskorin reaaliaineet. 

 
 
- Valinnaisia (soveltavia) kursseja runsaasti myös kouluajan ulkopuolella (Käden taidot, 

Golf, Hyvää ruokaa, Tapa- ja käytöskurssi, Tähtitiede, kertauskurssit yms.). Tapaamis-
ajat sovitaan erikseen. Seuraa ilmoitustauluja ja lukion kotisivuja! 

- Lukion kotisivuilla (http://koulut.kontiolahti.fi/lukio) aina uusimmat tiedotteet! 
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Kuva: Prahan leirikoulu, kevät 2014 
 

 
OPISKELU KONTIOLAHDEN LUKIOSSA 
 

Lukion yleinen tehtävä on määritelty valtakunnallisesti. Lukion tulee toimia 
- yleissivistävänä, 
- ylioppilastutkintoon johtavana ja 
- jatko-opintoihin valmentavana oppilaitoksena. 

 
Lisäksi lukion tulee tukea nuoren kasvua ”hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ih-
misiksi ja yhteiskunnan jäseniksi”, sekä ”antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelä-
män, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tar-
peellisia tietoja ja taitoja.” (Lukiolaki) 
Lukiossa painotetaan oppimisen taitojen ja koko elinikäisen oppimisen merkitystä. 
Lukio-opetus ohjaa opiskelijaa oppimaan, tukee yhteistyötaitojen kehittymistä ja 
kannustaa vuorovaikutukseen toisten ihmisten kanssa. Ymmärrämme, että tiedollis-
ten tavoitteiden kanssa yhtä tärkeää on ihmisenä kasvu, sosiaaliset suhteet ja yh-
teistyötaidot, joita jokainen tarvitsee niin työelämässä kuin toisten ihmisten kanssa 
eläessäänkin. 
 

Kurssimuotoisuus  
Lukion oppimäärä on kurssimuotoinen. Kaikkien aineiden oppimäärät on jaettu 
kursseihin, jotka ovat mahdollisimman itsenäisiä kokonaisuuksia.  
Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon, joissa kussakin on tarjolla lukuisa määrä 
kursseja. Kurssin pituus on noin 38 tuntia. Jakson päättyessä on koeviikko, jolloin 
kirjallisilla kokeilla arvioidaan kursseilla tapahtunutta oppimista. Kokeet pyritään jär-
jestämään niin, että opiskelijalla olisi koeviikolla vain yksi koe kunakin koepäivänä.  
Yksittäisen kurssin arvostelu ja hyväksyminen ei riipu saman aineen muiden kurssi-
en arvosteluista.  
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Kurssitarjotin (luku- tai työjärjestys) 
Opintojen suunnittelua ja samalla opetuksen kulkua varten lukiolle on laadittu ns. 
kurssitarjotin (työjärjestys). Kurssitarjottimessa on luokittain laadittu opintosuunni-
telma (työjärjestys) kutakin jaksoa varten (6-8 kurssia/jakso).  Opiskelija voi kuiten-
kin valita kurssitarjottimesta kursseja myös oman suunnitelmansa mukaan. Tärkeää 
on, että kolmen vuoden opiskelutahdilla kursseja tulisi kahtena ensimmäisenä opis-
keluvuotena kokoon n. 30 kurssia/vuosi.  
 
Valitettavasti aikataulumme tiukkuus aiheuttaa sen, että päällekkäisyyksiä kurssiva-
linnoissa tulee jonkin verran. Näitä päällekkäisyyksiä on erityisesti niillä, jotka valit-
sevat B2- tai B3- kieliä tai joiden kurssivalinnat on muuten poikkeuksellisia. Tällöin 
on tärkeää kysyä opettajalta mahdollisuutta kurssin itsenäiseen suorittamiseen. 
 
Voit tarkastella ja muuttaa kurssivalintojasi WILMAn kautta. Keskustele kuitenkin 
muutoksista opon ja kurssin opettajan tai rehtorin kanssa! 
 

 Opinto-ohjelman suunnittelu 
Opetussuunnitelmassa määritellään, mikä on kurssien pakollinen tai suositeltava 
järjestys vai onko kurssin opiskelujärjestys vapaa. Käytännössä tuntikiintiön niuk-
kuus aiheuttaa sen, että kursseja ei voida tarjota useita kertoja saman lukuvuoden 
aikana. Näin ollen kurssitarjottimeen on hahmoteltu perusryhmälle tarjonta, mutta 
sen ulkopuolelta voit valita kursseja muiden ryhmien tarjonnasta, mikäli se sopii 
lukujärjestykseesi ja opinto-ohjelmaasi. 

 
Kursseilla on oltava läsnä alusta lähtien. Kurssista ei anneta suoritusmerkintää, 
mikäli Sinulla on selittämättömiä ja korvaamattomia poissaoloja.  
 
Voit muuttaa opinto-ohjelmaasi jakson vaihtuessa keskusteltuasi ensin vaihdosta 
aineenopettajan ja opinto-ohjaajan/rehtorin kanssa. Sinun on myös varmistettava, 
että muutos on mahdollinen työjärjestyksen ja lukusuunnitelman sallimissa rajois-
sa. Lukion suorittaminen 2-4 vuodessa antaa Sinulle hyvät mahdollisuudet opinto-
jesi yksilölliseen suunnitteluun.  

 
Kurssin alkaessa aineenopettaja esittelee kurssin tavoitteet, suoritusmenetelmät ja 
arvioinnin. Lukio-opiskelussa on mahdollista suorittaa kursseja myös itsenäisesti 
opiskellen. Mikäli aiot suorittaa kurssin itsenäisesti opiskellen, on siitä sovittava     
aineenopettajan ja rehtorin kanssa viimeistään kurssin alussa. Itsenäinen työs-
kentely edellyttää kehittyneitä opiskelun ja oppimisen taitoja. Opettaja ohjaa muu-
taman tapaamiskerran puitteissa opiskeluasi itsenäisen työskentelyn aikana. 
 
 

Kurssin arvostelu, uusiminen ja hyväksytyn arvosanan korotus 
Opiskelijan suorittama kurssi arvostellaan sen päätyttyä. Opettaja selvittää etukä-
teen kunkin kurssin ja oppiaineen arvosteluperusteet. 
 
Arvostelu perustuu 
- opintojen edistymisen jatkuvaan havainnointiin 
- opiskelijan tuotosten arviointiin 
- kirjallisiin ja suullisiin kokeisiin 
- mahdolliseen itsearviointiin  
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Kurssi voidaan arvostella 
- numeroin 4-10 
- suoritusmerkinnällä suoritettu/hylätty 
- sanallisella arvioinnilla 
 
Kurssi, jonka opiskeluun opiskelija on ilmoittautunut, voidaan jättää arvoste-
lematta, jos opiskelija on poissa ilman pätevää syytä tai jättää tekemättä 
kurssiin olennaisesti kuuluvat työt. 

 
Hylätyn arvosanan (4) uusiminen 

Jos opiskelija on saanut hylätyn arvosanan tai tullut muutoin hylätyksi, hänelle va-
rataan mahdollisuus suorittaa kurssikoe uusintakuulustelussa tai yleisenä tentti-
päivänä. Opiskelija voi osallistua kurssin opetukseen myös uudelleen tai suorittaa 
kurssin itsenäisesti opettajan johdolla työskennellen. Opiskelijaa tuetaan tässä ti-
lanteessa niin, että hän arvioi realistisesti mahdollisuuksiaan ja välttyy etenemises-
teeltä. 

 
Etenemiseste 

Mikäli vuosikurssin aikana kaikki opiskeltavan aineen kurssit ovat hylättyjä, 
tulee hylätyt kurssit suorittaa uudelleen tai suorittaa uusintakokeessa hy-
väksytysti ennen aineen uusien kurssien opiskelemista. 
 

Hyväksytyn arvosanan korotus  
Hyväksytyn kurssin arvosanan voi korottaa osallistumatta kurssiopetukseen 
koulun järjestäminä yleisinä tenttipäivinä tammikuussa tai elokuussa, kui-
tenkin vain kerran. Opiskelija voi osallistua uudelleen jo hyväksytyn kurssin ope-
tukseen. Hyväksyttyä kurssia korotettaessa jää voimaan parempi arvosana. Uusin-
takuulustelusta poisjääminen ilman pätevää syytä katsotaan yrityskerraksi. 
 
Opiskelijalla voi opetussuunnitelmassa mainituin perustein suorittaa opintojaan 
myös muissa oppilaitoksissa 

 
 Aineen oppimäärän arviointi 

Oppiaineen arvosanaksi muodostuu pääsääntöisesti kurssien arvosanojen kes-
kiarvo kuitenkin siten, että lopullisen arvosanan määräytymisessä otetaan huomi-
oon edistymisen suunta opintojen aikana.  Koulukohtaisia syventäviä kursseja ei 
lasketa keskiarvoon. Yhden oppiaineen pakollisista ja syventävistä kursseista 
tulee olla suoritettuna hyväksytysti vähintään 2/3, että aine voidaan kokonai-
suutena arvioida arvosanoin! Mikäli opiskelijalla on ollut oppiaineessa useampia 
opettajia, vastaavat he yhdessä arvostelusta. 

 
 
Lukion koko oppimäärän arviointi ja päättötodistus 

Opiskelija on suorittanut lukion koko oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksy-
tysti kaikkien opinto-ohjelmaansa kuuluvien oppiaineiden oppimäärät. Päättötodis-
tukseen vaaditaan vähintään 75 kurssia. 

 
Ennen lukion päättötodistuksen antamista opiskelijalle annetaan mahdollisuus 
osallistua oppiaineen korotustenttiin, johon voi kuulua myös kirjallisia tehtäviä. 
Tässä korotustentissä oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-
ohjelmasta. Mikäli opiskelija osoittaa tässä tentissä (kuulustelussa) parempaa ai-
neen hallintaa kuin kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyt-
tää, arvosanaa voidaan korottaa. 
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Poissaolot  

Lukion kursseihin kuuluu velvollisuus olla läsnä opetuksessa ja lukion yhteisissä ti-
laisuuksissa. Siten samalla arvostamme myös toistemme työtä ja työyhteisöäm-
me. Aiheeton poissaolo tai myöhästely on poissa kurssisuorituksesta ja siten alen-
taa myös kurssin arvosanaa. Myöhästely hankaloittaa myös opettajan ja muiden 
opiskelijoiden keskittymistä ja on siten väärin työyhteisön muita jäseniä kohtaan. 
 
Poissaoloista pidetään opiskelijan ja ryhmänohjaajan toimesta kirjaa. Pois-
saoloja seurataan Wilman kurssipäiväkirjan myötä. Kurssipäiväkirjaan kirjataan 
poissaolot ja huoltaja kuittaa ne allekirjoituksellaan kurssipäiväkirjan tulosteeseen. 
Kurssin opettaja ja ryhmänohjaaja seuraavat opiskelijan poissaolokertymää.  

 
Kaikki poissaolot on selvitettävä. Hyväksytty poissaolon syy on sairaus tai ryh-
mänohjaajan/rehtorin antama lupa. Luvan poissaoloon 1-5 päiväksi myöntää ryh-
mänohjaaja, muutoin rehtori. Lupaa anotaan kirjallisena etukäteen. Tässä yhtey-
dessä opiskelija sopii opettajan kanssa poissaolon aikaiset tehtävät. Mikäli opiske-
lija on aiheettomasti poissa koulusta, hänet voidaan jättää arvostelematta. (ks. 
Kurssin arvostelu...) 

 
Jos opiskelija joutuu sairauden vuoksi olemaan poissa koulusta pidempään kuin 
kaksi päivää, poissaolosta on ilmoitettava ryhmänohjaajalle. 
 
Mikäli aiheettomia poissaoloja esiintyy, ottaa ryhmänohjaaja yhteyttä opiskelijan 
huoltajaan ja sopii jatkotoimenpiteistä. 
 

HUOM: 
AUTOKOULU: 

 Autokoulun tunnit ja ajokerrat on sovitettava muihin ajankohtiin 
kuin oppitunteihin! 

 
 Insinööriajoon ja liukkaan kelin rata-ajoon voi hakea lupaa koulusta 

poissaoloon. Lupa haettava kirjallisesti. 
 
MATKAT:  

 Koulussa on lomaa vuoden aikana n. 3 kuukautta. Lukio-opiskelu on var-
sin tiivistahtista, joten opiskelijan on järjestettävä lomamatkansa koulun 
loma-aikoina.  

 
 Opiskelija voi kuitenkin saada kerran lukioaikana lomaa koulun työaikana. 

Loma on pyydettävä hyvissä ajoin (ennen matkan tilaamista). 
 
 
Wilma 

Wilma on www-pohjainen liittymä oppilashallinto-ohjelmaan. Wilman avulla opiskeli-
jat voivat seurata omaa opintomenestystään, tarkistaa ja muokata ainevalintojaan, 
sekä tulostaa esimerkiksi opintorekisteriotteen. Tutustu Wilman käyttöön tarkemmin 
kotisivujen kautta! Käyttäjätunnukset ja opastusta Wilmaan saat kansliasta. 
Myös huoltajat saavat ns. huoltajatunnukset Wilmaan. He voivat seurata Wilman 
kautta nuoren opintomenestystä ja poissaoloja. Opiskelijan ja opettajan välisiä vies-
tejä huoltaja ei kuitenkaan voi nähdä. 
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TUTOR-TOIMINTA 

 
Tutorit ovat Sinua varten 
Opiskelijatutorit ovat vertaisohjaajia, jotka ovat ai-
na lähellä, kun tarvitset apua. Tutorit ovat "lukion 
tukioppilaita", jotka ovat saaneet koulutusta tehtä-
väänsä. Erityisesti lukio-opintojaan aloittavalle 
opiskelijalle tutorin tuki ja neuvot ovat kullanar-
voisa: he ovat eläneet ja kokeneet alkuhankaluu-
det, ilot ja surut sekä oppineet onnistumaan. Tuto-
reiden ohjaajana toimii Sari Kulma-aho. Ilpo osal-
listuu myös tutor-toiminnan tukemiseen. 
 

Ensimmäisellä kouluviikolla tutorit ovat näkyvästi esillä ja toiminnassa: 
- Aloituspäivänä tutorit esittäytyvät yhteisessä tilaisuudessa ja tutustuttavat uusia opiske-

lijoita toisiinsa. 
- Ensimmäisen viikon aikana tutorit pitävät uusille opiskelijoille info-tunnin. 
- Tutorit kertovat opon tunnilla tuleville opiskelijoille lukiosta ja lukio-opinnoista 
 

 
 
 
Tutustu rohkeasti tutoreihin! 
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NEUVOA JA APUA LUKIO-OPINTOIHISI 

 
Sinä olet nyt opiskelija 

Jokainen lukion opiskelija tekee oman opiskelusuunnitelmansa. Suunnittele kunkin 
jakson kurssivalinnat ja koko lukio-opintojen sisältö omien opiskeluvalmiuksiesi, 
motivaatiosi ja voimavarojesi mukaan. Opiskelusuunnitelma on aina suhteessa 
myös ylioppilaskirjoituksiin ja jatko-opiskelutoiveisiin.  
Lukio-opiskelun aikana oma opiskeluhalusi ja itsetuntemuksesi kehittyvät. Samalla 
opiskelusuunnitelman päivittäminen (kurssivalintojen muuttaminen) saattaa olla 
tarpeen. Tarvittaessa keskustele suunnitelmistasi ja niiden muuttumisesta van-
hempiesi, opinto-ohjaajasi, rehtorin tai opettajiesi kanssa. 

 
Aineenopettaja on oman oppiaineensa ohjaaja 

Lukion kunkin kurssin opiskelun sisällöstä ja suunnittelusta vastaa aineenopettaja. 
Hän ohjaa opiskeluasi ja arvioi kurssisuoritukset. Hän seuraa myös Sinun motivaa-
tiotasi, oppimistasi ja poissaolojasi. Aineenopettajalta saat apua opiskeluvaikeuk-
siin ja neuvoja syventävien ja soveltavien kurssien valinnasta.  Tarvittaessa saat 
opettajaltasi myös tukiopetusta ja ohjausta itsenäiseen työskentelyyn. Kysy roh-
keasti opettajaltasi neuvoa epäselvissä tilanteissa! 
 

Ryhmänohjaaja on nimensä veroinen. 
Ryhmänohjaaja tutustuttaa ryhmänsä opiskelijat toisiinsa sekä lukion käytänteisiin. 
Hän haastattelee ryhmän kaikki opiskelijat ja tarkastaa opiskelusuunnitelman. 
Ryhmänohjaaja seuraa opintojesi aikana myös Sinun kurssikertymääsi, poissaolo-
jasi ja tarvittaessa ohjaa ja neuvottelee opiskeluongelmissa. Hän pitää yhteyttä 
huoltajiisi ja osallistuu tarvittaessa opiskelijahuoltotyöryhmän kokouksiin ryhmänsä 
opiskelijan asiassa. Ryhmänohjaaja on jokaisen ryhmänsä opiskelijan tukihen-
kilö. Ryhmänohjaaja pitää säännöllisesti omalle ryhmälleen ryhmänohjauksen 
tuokioita ja osallistuu vanhempainiltojen järjestelyihin. 

 
Opinto-ohjaaja kaikkien lukiolaisten ohjaaja. 

Opinto-ohjaaja antaa ryhmäkohtaisen ohjauksen lisäksi riittävästi henkilökohtaista 
ja pienryhmäohjausta. Hän vastaa opiskelijoiden jatkokoulutus- ja ammattisuunni-
telmiin liittyvästä ohjauksesta ja opiskelusuunnitelman päivityksestä. Opinto-
ohjaaja hallitsee ohjauksen kokonaisuuden. Hän on vuorovaikutuksessa oppi-
lashuollon eri tahoihin ja on mukana vanhempainiltojen järjestelyissä.  Opinto-
ohjaajalta saat opastusta kaikkeen lukio-opintoihin koskeviin asioihin, kuten lukion 
ainevalintoihin. Häneltä saat myös ohjausta jatko-opintojen suunnitteluun. 

 
Rehtori vastaa siitä, että kokonaisuus toimii 

Rehtorin tehtävänä on johtaa lukion vuosittaista suunnittelua ja toimintaa. Hän 
vastaa myös lukion taloudesta ja siitä, että olosuhteet opiskelulle olisivat toimivat. 
Voit kääntyä rohkeasti kysymyksiesi tai opiskelussa syntyneiden ongelmiesi kans-
sa rehtorin puoleen. Rehtorille voit myös valittaa kokemastasi vääryydestä tai epä-
kohdasta. Tarvittaessa rehtori myös ripittää kaidalta tietä eksynyttä opiskelijaa. 
Myös huoltaja voi aina tarvittaessa ottaa yhteyttä rehtoriin. 
 

Koulusihteeri  
Neuvoo Sinua mm. matkatuki- ja opintotukiasioissa. Koulusihteeri hoitaa myös lu-
kion opintorekisteriä ja ylläpitää siihen liittyvät kurssisuoritukset. Hän ottaa yhdes-
sä rehtorin kanssa vastaan ylioppilastutkintoon ilmoittautumiset ja laskuttaa kirjoi-
tusmaksut. Koulusihteeri vastaa myös lukion nettisivujen päivityksestä.  
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OPISKELIJAHUOLTO KONTIOLAHDEN LUKIOSSA 

 
Lukion opiskelijahuollolla tarkoitetaan nuoren hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen 
ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä, ylläpitämistä sekä 
niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Opiskelijahuollon tavoitteena on oppimisen 
esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien eh-
käiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. 
 
Opiskelijahuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, eri osapuolten kunnioittaminen 
sekä salassapitoa koskevat säädökset. Opiskelijahuollon toimia ohjaa ja seuraa 
lukion opiskelijahuoltoryhmä, jonka ydinjoukon muodostavat rehtori, opinto-
ohjaaja, terveydenhoitaja ja koulukuraattori. Ryhmän toimintaan osallistuvat myös 
tarvittaessa ryhmänohjaaja, sekä muut koulun yhteistyötahot. Opiskelijahuoltoryh-
mässä pohditaan lukion käytänteisiin liittyviä ratkaisuja auttaaksemme opiskeluvai-
keuksissa ja nuoren elämäntilanteisiin liittyvissä ongelmissa. Opiskelijahuoltoryh-
mä kokoontuu säännöllisesti.   
 

 
Opiskelijaterveydenhuolto 

Lukion terveydenhuollon tavoitteena on opiskelijan kokonaisvaltaisen terveyden ja 
hyvinvoinnin edistäminen koko lukion ajan, sekä fyysisten, psyykkisten ja sosiaalis-
ten ongelmien ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen. Tavoitteisiin pyritään 
vuosittaisilla terveystapaamisilla yksilöllisesti ja ryhmissä, sairausvastaanotoilla, 
yhteistyöllä vanhempien, opiskelijoiden ja opettajien kanssa. 

Terveydenhoitaja Tarja Raassina on lukiolaisten käytettävissä maanantaisin ja 
torstaisin ilman ajanvarausta samoina päivinä klo 8-9 ja klo 11.00–12.00. Ota yh-
teyttä tarvittaessa henkilökohtaisesti tarja.raassina@jns.fi tai puhelimitse,          
p. 040 195 9781. Seuraa myös ilmoitustauluja, jossa on terveydenhoitajan tiedot-
teita. Muista saapua tarkastusvastaanotoille, kun olet saanut ajan! 

 
Koulukuraattori 

Koulukuraattori tukee ja auttaa lukion oppilaita opiskeluun, vapaa-aikaan ja muu-
hun sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyvissä asioissa. Kuraattori tarjoaa keskuste-
luapua nuorille ja tarvittaessa heidän vanhemmilleen /huoltajilleen normaaliin nuo-
ren kehitykseen liittyvissä vaikeuksissa, kaveri- ja seurustelupulmissa sekä käyt-
täytymisongelmissa. Keskustelua vaativia asioita ovat usein myös nuoren arkuus, 
masentuneisuus, kotihuolet tai alkoholin/päihteiden väärinkäyttö. 
Koulukuraattori tukee nuorta omatoimisuuteen omien ongelmiensa ratkaisemises-
sa. Yhdessä pyritään löytämään erilaisia vaihtoehtoja ongelmien ratkaisemiseksi. 
Kuraattori tekee tarvittaessa yhteistyötä vanhempien/huoltajien, kouluyhteisön ja 
muiden yhteistyötahojen kanssa.  
 
Koulukuraattori Pirjo Kela on tavattavissa uudessa lisärakennuksessa lukion ja 
yläkoulun välissä (1.kerros). Häneen voit ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti, puheli-
mitse 050-4285090 tai sähköpostilla pirjo.kela@kontiolahti.fi.  
 

 
Terveyskeskuspsykologi  
             Terveyskeskuspsykologi Hanna Hummel  p. 050 428 5101  on lukiolaisten käytet-

tävissä. Voit ottaa häneen suoraan yhteyttä tai opinto-ohjaajan, terveydenhoitajan 
tai kuraattorin kautta. 
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OPISKELIJAN VAPAUS JA VASTUU – TOIMINTA YHTEISÖN JÄSENENÄ  

 

Lukio-opetuksen yleinen arvoperusta  

Lukio-opetuksen arvoperusta rakentuu suomalaiseen sivistyshistoriaan, joka on osa poh-
joismaista ja eurooppalaista kulttuuriperintöä. Opiskelijoita kasvatetaan vastuullisuuteen, 
suvaitsevaisuuteen ja kansainväliseen yhteistyöhön. 

Lukio-opetuksen lähtökohtana on elämän ja ihmisoikeuksien kunnioitus. Lukion sivis-
tysihanteena on pyrkimys oikeudenmukaisuuteen, inhimillisyyteen ja toisen ihmisen huo-
mioimiseen. Opiskelija ymmärretään oman oppimisensa, osaamisensa ja maailmankuvan-
sa rakentajaksi.  

Kasvatustyössä korostetaan yhteistyötä, kannustavaa vuorovaikutusta ja rehellisyyttä. Ta-
voitteena on, että opiskelija oppii tuntemaan oikeutensa ja velvollisuutensa sekä kasvaa 
aikuisen vastuuseen omista valinnoistaan ja teoistaan. Opiskelijan tulee saada lukioaika-
naan kokemuksia siitä, miten tulevaisuutta rakennetaan yhteisillä päätöksillä ja työllä. 

Lukio-opetuksen tulee kannustaa pohtimaan kriittisesti suomalaisen yhteiskunnan ja kan-
sainvälisen kehityksen epäkohtia ja mahdollisuuksia. Opiskelijan tulee saada lukioaika-
naan jäsentynyt käsitys siitä, mitkä ovat kansalaisen perusoikeudet Suomessa ja Euroo-
pan unionissa ja mitä ne käytännössä merkitsevät sekä miten niitä ylläpidetään ja ediste-
tään. Lukion tulee korostaa kestävän kehityksen periaatteita ja antaa valmiuksia kohdata 
muuttuvan maailman haasteet. 

 

Kontiolahden lukion arvoperusta 

Kontiolahden lukion arvoperusta on mietitty OPS:ien teon yhteistyönä opettajien ja opiske-
lijoiden kesken. Lukiomme arvoperustaa, tavoitteita ja strategiaa kuvataan graafisesti alla 
esitetyssä kuviossa 
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Kontiolahden lukion arvot:  

Arvoperusta rakentuu kolmen keskeisen kokonaisuuden eli tavoitteellisuuden, tiedonja-
non ja yhdessä tekemisen pohjalle. Arvoperusta on kiteytynyt opiskelijoiden, opettajien 
ja kodin yhteistyön tuloksena. Näillä käsitteillä tarkoitamme seuraavaa: 
 

Tavoitteellisuus 
Lukio-opiskelu vaatii nuorelta oma-aloitteisuutta. Opiskelija itse on tärkein oman oppimi-
sensa, osaamisensa ja maailmankuvansa rakentaja. Ohjaamme lukiossa opiskelijaa aset-
tamaan itselleen omien kykyjensä ja opiskeluympäristön resurssien perusteella sellaiset 
tieto-, taito- ja kehitystavoitteet, joihin hän haluaa pyrkiä. 

Pyrimme lukiossa siihen, että oppiminen olisi tavoitteellista ja monipuolista. Haluamme 
hyvässä vuorovaikutuksessa kannustaa opiskelijaa ja toinen toisiamme tekemään työtä 
oppimisen eteen. Tulosten saavuttaminen ja oppiminen lisäävät itsetuntoamme ja luotta-
musta omiin kykyihimme. Yhdessä tekeminen ja ympäröivän yhteiskunnan elämään osal-
listuminen ovat tärkeä osa oppimista. Lukio-opiskelun aikana nuori löytää elämälleen 
suunnan ja saa riittävät tiedot ja taidot jatkaa opintojaan valitsemallaan alalla ja koulu-
tusasteella. Näin nuori kasvaa aikuisen vastuuseen omista teoistaan ja valinnoistaan 
 

Tiedonjano 
Tiedonjano tarkoittaa nuoren ihmisen luontaista halua ja tarvetta oppia ja omaksua uusia 
asioita ja taitoja. Lukiossa pyrimme kehittämään tätä kykyä siten, että opiskelija pystyy 
arviomaan eri lähteistä saamaansa informaatiota ja jalostamaan sen mielessään merkityk-
selliseksi tiedoksi. Tällainen tiedon prosessointi auttaa asioiden ja näiden välisten yhteyk-
sien laajempaan ymmärrykseen ja helpottaa puolestaan uusien asioiden omaksumista. 
 

Yhdessä tekeminen 
Opettajina yhdistelemme aineiden välisiä kokonaisuuksia, joita pohdimme opiskelijoiden 
kanssa yhdessä ja näin opiskelemme sirpaletiedon sijasta isompia kokonaisuuksia. Opis-
kelijoina pidämme huolta omasta oppimisestamme niin, että ilmaisemme vaikeutemme ja 
ongelmamme opettajille ajoissa. Oman oppimisemme lisäksi huolehdimme opiskelijatove-
reidemme oppimisesta, olemme kiinnostuneita löytämään omat vahvuutemme ja turvau-
dumme toisiimme opiskelujen edetessä. Pyrimme myös kannustamaan ja rohkaisemaan 
toisiamme opinnoissamme, mutta myös muissa elämän taitekohdissa. 

Opettajina ja opiskelijoina ymmärrämme, että erilaisten ihmisten kanssa toimeen tulemi-
nen on välttämätöntä ja jokaisen työpanos on opintojen kannalta yhtä arvokas. Ongelma-
tapauksissa ratkaisuvaihtoehdot käsittelemme yhdessä. 

Opiskelun lisäksi koulun toimintaan kuuluvat olennaisena osana mm. juhlat, teemapäivät, 
projektit ja vierailut. Näihin tapahtumiin osallistumme yhdessä, sekä tekijöinä että yleisönä, 
niin, että kaikki saavat olla mukana ja tuoda esille oman erityisosaamisensa. Jaamme näi-
tä yhteisiä töitä kaikille tasapuolisesti. 

Koulu on moniammatillinen yhteisö, ja kaikkien kouluyhteisön jäsenten on toimittava yh-
dessä ja oltava tietoisia toistensa tekemisistä, jotta saamme aikaan todellista yhteistyötä. 
Tiedotuksella on tässä ensiarvoisen tärkeä merkitys. 
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Opiskeluympäristö ja työtavat (oppimismenetelmät eli strategiat) 
  
Opiskelijan omaa aktiivista tiedonrakentamisprosessia korostava oppimiskäsitys on lukios-
sa tärkeää. Siksi lukiossa opiskelijat voivat asettaa omia tavoitteitaan ja oppivat työskente-
lemään itsenäisesti ja yhteistoiminnallisesti erilaisissa ryhmissä ja verkostoissa.  
  
Lukio on oppimisympäristö, jossa jokaisen omalla toiminnalla on suuri merkitys koko yhtei-
sön hyvinvoinnille ja menestymiselle. Meidän on omalla käyttäytymisellämme ja toiminnal-
lamme pyrittävä siihen, että yhteisössämme jokainen tuntee olonsa turvalliseksi. Siten 
myös oppiminen ja osallistuminen koulun toimintoihin on motivoivaa ja tuloksellista.  
 
Jokaisella yhteisömme jäsenellä, opiskelijalla, opettajalla ja henkilöstöllä, on kullakin vas-
tuu omasta toiminnastaan. Hyvällä asenteella työhön ja toisiimme rakennamme myönteis-
tä työskentelyilmapiiriä ja yhteisön hyvinvointia. Lukiomme on avoin ja vuorovaikutteinen, 
jolloin opiskelijalla on tilaa niin yksilölliseen kuin yhteisölliseenkin kasvuun ja oppimiseen. 
  
Lukiomme toiminnassa korostamme hyvän fyysinen ja henkisen oppimisympäristön merki-
tystä oppimiselle. Huolehdimme siitä, että fyysinen oppimisympäristö (opiskelu- ja oleske-
lutilat, laitteet) ovat hyvin turvalliset, viihtyisät ja oppimista edistävät. Hyvä oppimisympäris-
tö tarkoittaa sitä, että kaikki yhteisömme jäsenet kokevat lukiomme ilmapiirin: 

- turvallisena ja vuorovaikutteisena 
- luottamuksellisena 
- kannustavana ja rohkaisevana 
- innostavana. 

 
Opiskelumenetelmät eli strategiat (miten opimme ja opetamme) ovat kiinteästi yhteydessä 
oppimisen tavoitteisiin (mitä opimme). Lukiomme kohdalla oppimisen tavoitteita ja opiske-
lumenetelmiä kuvaa alla oleva kaavio  
 
 
Kontiolahden lukion tavoitteet ja strategiat (opiskelumenetelmät) 

  MINÄ YHTEISÖ TYÖ 

TAVOITTEET     TIEDONJANO 
(KRIITTINEN TIEDON-
KÄSITYS) 
   ITSENÄISYYS (OMA-

ALOITTEISUUS) 
   KASVU 
   ITSETUNTEMUS JA -

TUNTO 
   AJATTELUN 

KEHITTYMINEN 
  

   YHDESSÄ 
TEKEMINEN 

   SOSIAALISET 
TAIDOT 

   HYVÄT TAVAT 
  

    TAVOITTEELLI-
SUUS 
   YHTEISTYÖTAIDOT 
   SISÄINEN YRITTÄ-

JYYS 
   VAATIMUSTASO 
   VASTUULLISUUS 

  

             MITEN               MITEN               MITEN 

TAVOITTEET   
   AINEINTEGRAATIO 
   POSITIIVINEN PALAUTE 
   ARVOSTAVA KRITIIKKI 
   ONNISTUMISEN KOKEMUS
   OMAKOHT. TIETO 
   ULKOISTETTU OPPIMINEN

 
   YHTEISÖKASVATUS 
   KÄYTÖKSEN OHJAUS 
   RYHMÄTYÖT 
   VERTAISTUTOROINTI 
   OPISKELIJALÄHTÖI-

SYYS 
   RYHMÄHENKI 
 

  
   OPISKELUMENE-

TELMÄT 
EDELLYTTÄVÄT 
YHTEISTYÖTAITOJA
  

   PIDETÄÄN KIINNI 
SOVITUISTA 
VAATIMUKSISTA 
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KONTIOLAHDEN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 
 

1§ Lukion toimintaa koskeva lainsäädäntö ja ohjeistus 
Lukion toimintaa, opiskelijoiden ja opettajien sekä muun henkilökunnan oikeuksia ja 
velvollisuuksia sitoo ensisijaisesti se, mitä kansalaisia koskevassa lainsäädännössä ja 
erityisesti Lukiolaissa (21.8.1998/629), Lukioasetuksessa (6.11.1998/810), Ylioppilas-
tutkintoasetuksessa (21.11.1994/1000) sekä kunnan hallintosäännössä on sanottu. 
 
Lukion toiminnan tarkempi vuosittainen ohjeistus tehdään laatimalla opetussuunnitel-
maan nojautuva lukion vuosityösuunnitelma ja siihen liittyvä opetustarjotin (työjärjes-
tys). Suunnitelman vahvistaa koulutuslautakunta. 
 
Jokaisen opiskelijan tulee laatia oma vuosittainen opintosuunnitelma (työjärjestys). 
Opettajien tulee ohjata ja neuvoa opiskelijaa opintosuunnitelman laatimisessa. 
 
2§ Lukiokoulutuksen tavoitteet 
Lukiomme tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja si-
vistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, 
työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta 
tarpeellisia tietoja ja taitoja.  
 
3§ Lukion sivistys- ja kasvatustehtävä 
Lukion sivistys- ja kasvatustehtävän tavoitteiden mukaisesti pyrimme edistämään opin-
noissamme ja toiminnassamme tavoitteellisuutta, yhdessä tekemistä, tiedonjanoa ja it-
setuntemusta.  
Näiden tavoitteiden myötä odotamme itseltämme ja toisiltamme vastuullisuutta, opiske-
luun paneutumista sekä toisen arvostamista ja kunnioittamista.  
Ristiriitatilanteissa pyrimme avoimeen keskusteluun ja ongelmatilanteiden ratkaisuun. 
Rehtorin ja opettajakunnan tulee tarvittaessa käydä kasvatuksellisia keskusteluja opis-
kelijan ja hänen huoltajansa kanssa. 
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4§ Opiskeluympäristö  
Lukiolain 21§ mukaisesti lukion opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäris-
töön.  
Lukio on opiskelijoiden, opettajien ja koulun henkilökunnan yhteinen työpaikka. Toi-
mimme lukiossa siten, että toiminnallamme ja käyttäytymisellämme otamme huomioon 
toisemme, arvostamme toisiamme, edistämme lukioyhteisön fyysistä ja henkistä viih-
tyisyyttä sekä tuemme moniarvoisuutta ja persoonallisuuden kasvua.  
 
Ymmärrämme hyvien tapojen ja kohteliaan käytöksen merkityksen sekä kouluyhteisön 
viihtyvyyttä edistävänä tekijänä että esimerkkinä sivistyneestä käytöksestä. 
 
5§ Opetuksen julkisuus  
Lukion opetus on julkista. Perustellusta syystä voidaan rajoittaa oikeutta seurata ope-
tusta.  
 
6§ Opetukseen ja lukion yhteiseen toimintaan osallistuminen 
Opiskelijan tulee osallistua opetukseen ja koulun muuhun yhteiseen toimintaan, jollei 
hänelle ole myönnetty siitä vapautusta. Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnolli-
sesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.  
 
7§ Opiskelijan poissaolot 
Lukion opiskelijan poissaoloja seuraa ryhmänohjaaja.  
Kaikki poissaolot on selvitettävä. Hyväksytty poissaolon syy on sairaus tai ryhmänoh-
jaajan/rehtorin antama lupa. Luvan poissaoloon 1-5 päiväksi myöntää ryhmänohjaaja, 
muutoin rehtori. Lupaa anotaan kirjallisena etukäteen.  
 
Jos opiskelija joutuu sairauden vuoksi olemaan poissa koulusta pidempään kuin kaksi 
päivää, poissaolosta on ilmoitettava ryhmänohjaajalle. Opiskelija esittää poissaoloselvi-
tyksen heti poissaolonsa jälkeen sekä opettajalleen että ryhmänohjaajalleen. 
 
8§ Oppilaskunta 
Lukion oppilaskunnan tehtävänä on edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa ja koulutyötä. 
 
9§ Työjärjestys ja päivänavaus 
Lukiossa noudatetaan koulupäivinä työjärjestyksen mukaista aikataulua, ellei toisin so-
vita. 
Päivän työ aloitetaan lyhyellä päivänavauksella. Päivänavaus voi olla uskonnollinen. 
Tällöin muuhun uskontokuntaan kuuluvalla tai uskontokuntiin kuulumattomalla opiskeli-
jalla on oikeus hakea vapautusta aamunavauksesta. Vapautuksen myöntää rehtori. 

 
10§ Kurinpitomenettely 
Opiskelijaa, joka rikkoo järjestystä, harjoittaa opinnoissaan vilppiä tai käyttäytyy muuten 
epäasiallisesti, voidaan kurinpidollisesti rangaista.  
 
Kurinpitorangaistuksia ovat kirjallinen varoitus ja opiskelijan erottaminen enintään yh-
deksi vuodeksi. Opiskelijaa on kuultava ennen kurinpitomenettelyä. Rangaistuksesta 
on annettava kirjallinen päätös. 
Ylioppilastutkinnon kokeissa tapahtuvasta opiskelijan vilpillisestä menettelystä ja sen 
seuraamuksista on tarkemmin säädetty Ylioppilastutkintoasetuksessa (Ylioppilastutkin-
toasetus 9§). 
 
Hyväksytty Kontiolahdessa 24. marraskuuta 2003. 
Kontiolahden kunnan koulutuslautakunta 
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TIEDOKSI 

Henkilötietolaki 523/1999 19 §:n mukaan saa henkilörekisteristä luovuttaa tietoja markki-
nointitarkoitukseen, ellei rekisteröity kiellä tiedon luovuttamista. Säännös mahdollistaa 
mainokset, ellei asianomainen kiellä niitä.  

 
Jotkut yritykset ovat pyytäneet nimilistoja osoitteineen koululta.  
Mikäli et halua lukion antavan näitä tietoja, niin ilmoita siitä kansliaan 

 

 

Valtioneuvoston asetus lukiokoulutuksen yleisistä valtakunnallisista ta-
voitteista ja tuntijaosta 14.11.2002/955 

Nuorille annettavan lukiokoulutuksen tuntijako on seuraava: 

Oppiaine tai aineryhmä  
Pakolliset 
kurssit  

Syventävinä opintoina tarjottavien valta-
kunnallisten kurssien määrä  

Äidinkieli ja kirjallisuus  6  3 

Kielet perusopetuksen vuosiluokilta 1-6 
alkava kieli (A-kieli)  

6  2 

perusopetuksen vuosiluokilta 7-9 alkava 
kieli (B-kieli)  

5  2 

muut kielet   16 

Matematiikka   

lyhyt oppimäärä  6  2 

pitkä oppimäärä  10  3 

Ympäristö ja luonnontieteet   

Biologia  2  3 

Maantiede  2  2 

Fysiikka  1  7 

Kemia  1  4 

Uskonto tai elämänkatsomustieto  3  2 

Filosofia  1  3 

Psykologia  1  4 

Historia  4  2 

Yhteiskuntaoppi  2  2 

Taito- ja taideaineet  5  

Liikunta  2  3 

Musiikki  1-2  3 

Kuvataide  1-2  3 

Terveystieto  1  2 

Opinto-ohjaus  1  1 

Pakolliset kurssit  47-51   

Syventävät kurssit vähintään  10   

Soveltavat kurssit  
Kurssit yhteensä vähintään  

 
75  

 

Tuntijaon mukaisten pakollisten ja syventävien kurssien lisäksi voi olla koulutuksen järjestäjän 
päättämiä syventäviä ja soveltavia kursseja. Oppituntien lisäksi opinto-ohjauksessa opiskelijalle 
annetaan muuta ohjausta. 
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LUKION YHTEISIÄ KÄYTÄNTEITÄ 

 
Yhteiset tilat 

Luokkahuoneet: Luokkahuoneet pidetään auki koulupäivien aikana. Koetamme 
yhdessä huolehtia luokkien siisteydestä ja viihtyisyydestä. 

 
Kirjasto G233 on jouduttu osin ottamaan opetuskäyttöön. Muulloin kirjasto on tar-
koitettu erityisesti itsenäiseen työskentelyyn.  
 
Käytävillä ja ala-aulan oleskelutilassa  voi opiskella, oleilla, tavata toisia lukio-
laisia ja rupatella. Ala-aulan oleskelutilassa on oppilaskunnan yhteisesti ylläpitä-
mät juoma-automaatit. Ala-aulassa oleskelevan tulee kuitenkin välttää oppituntien 
häirintää.  Etenkin oppituntien aikana on vältettävä äänekästä debattia! 
Ala-aulan sohvilla on yritettävä elää ihmisiksi, pidettävä sohvat ja aula siistinä sekä 
palautettava luetut lehdet oikeille paikoilleen. 
 
Kielistudion aula on tarkoitettu myös lukiolaisten oleskeluun. Aula on lisäksi kieli-
studion oppituntia odottavien yläkoulun oppilaiden tai pienryhmätiloissa opiskele-
vien maahanmuuttajataustaisten oppilaiden käytössä. 

Tabletit 
Lukion opiskelijoille annetaan lukioajaksi opiskelukäyttöä varten iPAD-tabletit. Op-
pitunneilla tabletteja käytetään opettajan ohjeiden mukaisesti. Pelaaminen ja muu 
viihdekäyttö oppituntien aikana ei ole luvallista! Tarvittaessa tabletti voidaan ottaa 
koulun haltuun, mikäli opettajan antama ohjeistus ei auta! 

Ruokailu 
Kouluruokailu on lukiolaisille ilmainen. Ruokailu tapahtuu koulukeskuksen ruoka-
lassa klo 11.35 – 12.10. Lukiolaisena olet vaikuttava esimerkki yläkoulun oppilaille. 
Siksi on tärkeää, että noudatat lukion ruokailuvuoroa ja käyttäydyt kouluruokailus-
sa kuten lukiolaisen tuleekin. Muista myös, että syömättä ei kauaa elä! 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         

Kuva: Lapin leirikoulu, syksy 2013 
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OPISKELIJANA KONTIOLAHDEN LUKIOSSA 
- LUKION OPISKELUHUOLLON SUUNNITELMA 

 
Tervetuloa Kontiolahden lukioon! Lukiossamme kiinnitetään erityistä huomiota opiskeli-
joiden hyvinvointiin. Lukio kestää kolmesta neljään vuotta, joiden aikana nuoresta kas-
vaa itsestään vastaava, täysi-ikäinen aikuinen. Opiskeluhuollon tarkoituksena on turva-
ta opiskelijan hyvinvointia opiskelun ja aikuistumisen pyörteissä.  
 
Ensimmäisenä vuonna on erityisen tärkeää, että opiskelija kokee olonsa turvalliseksi ja 
viihtyy lukiossa, solmii hyviä ihmissuhteita ja oppii opiskelemisen taitoja. Hyvässä il-
mapiirissä opiskelija uskaltaa kokeilla siipiään ja etsiä omia vahvuuksiaan.  
 
ENSIMMÄISEN LUKIOVUODEN TAPAHTUMIA: 
 

Lukioon siirtyminen ja edeltävä kesä 
- opiskelijan vastaanoton suunnittelu  

- tiedonsiirto erityisestä tuesta 

- opiskelijan orientoituminen lukio-opintoihin 

  (mm. vieraskielisten kirjojen lukeminen ja haasteellisten asioiden  

  kertaaminen) 

- opiskelijan omatoimisuuden ja vastuunoton harjoittelu (mm. kesätyö) 

- Työelämään tutustuttamiskurssi (TET) 

IV jakso 
- liikuntapäivä + yökoulu 
- tutor-valinnat 
- oppimaan oppimisen ohjaus 

- 2. asteen haku 
- etenemistiedote kotiin 
- penkinpainajaiset 
- vanhojenpäivä 
- opiskeluhuoltoryhmä (OPHR)  
  kokoontuu 

V jakso 
- lukuvuoden arviointi 
- opiskelijapalaute 
- oppimaan oppimisen ohjaus 

- Helsingin matka 
- 2.-vuoden valinnat 
- luokkastipendit 

- YO-juhla 
- opiskeluhuoltoryhmä (OPHR)  
  kokoontuu 

III jakso 
- itsenäisyyspäivä ja YO-juhla 

- kannustusstipendit 
- ohjaus korotustenttiin 
- oppimaan oppimisen ohjaus 

- IsoUusiVuosi gaala +  
  tulevaisuusfoorumi 

- vanhempainpalaverit 
- opiskeluhuoltoryhmä (OPHR)

II jakso 
- koeviikon tulokset 
- uusinnat 
- valintojen tarkastelu  
  (opiskelija, RO, opo) 

- oppimaan oppimisen ohjaus 

- LUKI-testin tulokset 
- RO-palaveri, arvioinnit 
- terveystarkastukset 
- opiskeluhuoltoryhmä (OPHR) 

I jakso 
- lukion aloitus, lukujärjestykset   
  ja lukion käytänteet  
- tutustuminen ryhmänohjaajaan,  
  tutoreihin, opinto-ohjaajaan   
  terveydenhoitajaan,  
  kuraattoriin, kansliaan ym. 
- ryhmänohjaajan-haastattelu 
- OP1-kurssi 
- 0-kurssit (mm. kielissä) 
- oppimaan oppimisen   
  tukeminen(kaikissa aineissa) 
- LUKI-testi 
- vanhempainilta 
- ryhmäytyminen 
- ensimmäisen koeviikon   
  ohjaus kaikki opettajat, mutta  
  erityisesti ryhmänohjaaja 
- ensimmäinen jaksotodistus ja  
  poissaolotiedote kotiin 
- huoltajan Wilma-tunnusten jako  
  ja yhteydenpito kotiin  
- turvakävely 
- opiskeluhuoltoryhmä (OPHR)   
  kokoontuu  
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OPINTO-OHJAAJA (OPO) 
 opastaa ainevalinnoissa 
 tukee ja neuvoo lukio-opiskelussa 
 pitää ohjauksen luokkatunteja 
 antaa yksilö- ja pien-

ryhmäohjausta 
 ohjaa jatko-opintosuunnitelmissa 

ja ammatinvalinnassa 
 järjestää yhteyksiä työelämään ja 

muihin ulkopuolisiin tahoihin 
 toimii opiskeluhuoltoryhmässä 

AINEENOPETTAJA 
 ohjaa aineensa opiskelussa 
 ohjaa aineensa opiskelutaitoihin 
 puuttuu ajoissa lisääntyneisiin poissaoloihin 
 puuttuu ajoissa opintomenestyksessä tapah-

tuneisiin muutoksiin 
 puuttuu ajoissa opiskeluvaikeuksiin 
 tekee yhteistyötä ryhmänohjaajan ja opinto-

ohjaajan kanssa 

 

RYHMÄNOHJAAJA (RO) 
 lähiohjaaja ja tukihenkilö 
 tutustuttaa koulun käytänteisiin 
 auttaa opintojen suunnittelussa 
 edistää ryhmähengen syntymistä 
 seuraa opintojen edistymistä ja 

poissaoloja 
 seuraa opiskelijoiden hyvinvointia 
 puuttuu ajoissa vaikeuksiin 
 tuo asioita opiskeluhuoltoryhmään 
 pitää yhteyttä huoltajiin 

REHTORI 
 vastaa opiskeluhuollon toiminnasta 

ja työjaosta 
 vastaa toimintatavoista ongelma- 

ja kriisitilanteissa 
 osallistuu opiskeluhuoltoryhmän 

toimintaan 

KOULUSIHTEERI 
 neuvoo mm. matkatukeen 

ja opintotukeen liittyvissä 
asioissa 

 ylläpitää opintorekisteriä 
 ylläpitää koulun kotisivuja 

TUTOR-OPISKELIJAT 
 vertaisohjaajia 
 tukevat opintojaan aloittavaa opiskelijaa 
 pitävät yllä yhteishenkeä järjestämällä 

koulun yhteisiä tilaisuuksia 

VANHEMMAT 
 tukevat nuortaan 
 tekevät yhteistyötä koulun kanssa 

OPISKELIJAT 
 luovat myönteisen opiskeluilmapiirin 

TERVEYDENHOITAJA 
 tukee opiskelijan kasvua ja kehitystä 
 tekee terveystarkastuksia ja seulontat-

utkimuksia 
 pitää säännöllistä vastaanottoa, jonne 

opiskelija voi hakeutua  
 hoitaa sairastapaukset ja tapaturmat 
 ohjaa tarvittaessa lääkärinvastaanotolle 

KOULUPSYKOLOGI 
 antaa keskusteluapua sekä tunne-

elämään liittyvissä ongelmissa kuten ih-
missuhteet, jännittäminen, masennus 
jne. että oppimiseen liittyvissä vaikeuk-
sissa kuten keskittymisen ja tarkkaa-
vaisuuden häiriöt 

KOULUKURAATTORI 
 tarjoaa keskusteluapua ongelmissa 
 auttaa löytämään vaihtoehtoja ongelmi-

en ratkaisuun 
 tukee nuoren omatoimisuutta 
 tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa 

ERITYISSAIRAANHOITO 
 tuetaan hoidossa olevien opiskelijoiden 

opintojen jatkumista  
 opiskelijoiden opintosuunnitelmat laa-

ditaan yhteistyössä 

ERITYISOPETTAJA 
 tekee lukitestit yhdessä äidinkielen 

opettajan kanssa 
 antaa lausunnon lukivaikeudesta 

Ylioppilastutkintolautakunnalle 
 antaa yksilöllisiä opiskeluohjeita 

ETSIVÄ NUORISOTYÖ 
 pyrkii turvaamaan nuoren opintojen jat-

kumisen niiden uhatessa keskeytyä 

OPISKELIJALLA    
  ON LAAJA 
TUKIVERKOSTO 
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ENTÄ JOS ON ONGELMIA? 
 
 
 

 

 
 

 

OPISKELIJALLA ILMENEE  
- sairastelua 
- poissaoloja 
- muutos käyttäytymisessä, esim. 

eristäytyminen ryhmästä  
- opiskelumenestys heikkenee→ 

oppimisvaikeus 
tms. 

 

AINEENOPETTAJA 
- keskustelu opiskelijan kanssa 
-  aineeseen liittyvät ongelmat →   
   tukiopetus tai muita tukitoimia 
-  yhteys ryhmänohjaajaan 

RYHMÄNOHJAAJA 
- keskustelu opiskelijan kanssa 
- tilanteen kartoitus  ja seuranta 
→ yhteys tarvittaessa kotiin (puh/s- 
   posti/wilma-liittymä) 

OHO 
 

OPISKELIJAHUOLTORYHMÄ 
-sovitaan, mitä toimia tarvitaan ja kuka ne tekee 
OPISKELIJAHUOLTOPALAVERIN MUISTIO 
Erityisen tuen suunnitelma 

Opo, rehtori-
opintojen edis-
tyminen, yksilölli-
set suunnitelmat 

Terveydenhoitaja-
fyysinen tervey-
dentila-> lääkäri 

Koulupsykologi-
mielenterveys, kriisit, 
ihmissuhdeongelmat 

Kuraattori-
taloudelliset 
ongelmat, so-
siaaliset 
ongelmat 

OHJAUS ERITYISEN TUEN PIIRIIN 

REHTORI ERITYISOPETTAJA 
konsultointi→ 
luki-vaikeus→  
testit, opettajan 
havainnot → 
todistukset 

OPO 

HUOLTAJAPALAVERIT 
opiskelija, huoltaja, ryhmänoh-
jaaja, rehtori, opo 
OHO-muistio 

LUKIPALAVERIT 
- erityisopettaja 
- opiskelija 
- huoltaja 
- rehtori 
- ryhmänohjaaja 

TERVEYDENHOITAJA 
PSYKOLOGI 
KURAATTORI 

OPETTAJIEN VIIKKOPALAVERI 
OHJAUS TEHOSTETUN TUEN PIIRIIN 

YLEINEN TUKI 

TIEDOTUS 
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Opiskeluhuollon toimintamalli – kolmiportainen tuki 
 Opiskeluhuolto Kontiolahden lukiossa perustuu kolmiportaisen tuen malliin. Opiskelijalle tar-

jottava tuki jaetaan yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen.  

Yleinen tuki  Kaikki opetuksen yhteydessä annettava ohjaus ja lyhytaikainen tuki on yleistä tukea. Kou-
lumme toimintakulttuuri pyrkii tukemaan opiskelijaa monin tavoin. Ryhmänohjaaja, aineen-
opettajat, opinto-ohjaaja ja rehtori seuraavat ja ohjaavat ryhmää tavoitteellisesti ja anta-
vat myös henkilökohtaista ohjausta. Tarvittaessa annettaan tukiopetusta tai opiskelua eriy-
tetään. Opiskelija voi tarvittaessa saada myös avustajan, lyhytaikaista erityisohjausta tai 
hänelle laaditaan muita opiskelua auttavia järjestelyitä. Yleistä tukea on myös poissaolojen 
säännöllinen seuranta ja poissaoloista tiedottaminen huoltajille aina jakson lopussa. Lisäänty-
vät poissaolot ovat usein oire opiskelijan tuen tarpeesta. Kaikille lukiolaisillemme tehdään 
myös lukitestaus. 

Tuen tarpeen huomaaminen ja tuen antaminen 
Kun opettaja huomaa, että opiskelijan käyttäytyminen tai opiskelu muuttuu, hän keskustelee 
huomiostaan opiskelijan kanssa henkilökohtaisesti ja yhdessä opiskelijan kanssa pyritään löy-
tämään sellainen tuen muoto, jonka avulla tilanne paranee. 
Jos opiskelijan tilanne ei kuitenkaan parane ja huoli jatkuu, opettaja keskustelee asiasta 
opiskelijan ryhmänohjaajan kanssa. Sovitaan mahdollisista toimenpiteistä: ryhmänohjaaja 
keskustelee opiskelijan kanssa ja/tai keskustellaan kolmestaan opiskelijan kanssa ja etsitään 
sopiva tuki tilanteen parantamiseksi. Ryhmänohjaaja keskustelee tarvittaessa asiasta myös 
huoltajan kanssa. Ellei opiskelijan, opettajan ja ryhmänohjaajan kanssa sovitut tukitoimet ole 
poistaneet huolta opiskelijan asiassa, ryhmänohjaaja kartoittaa myös muiden opettajien nä-
kemyksiä opiskelijan koulutyöskentelystä . Opiskelijaa opettavien opettajien havaintojen pe-
rusteella pyritään löytämään uusia tukitoimia opiskelijan tilanteen parantamiseksi. Ryh-
mänohjaaja seuraa opiskelijan tilanteen kehityssuuntaa. 

Tehostettu tuki 
 Kun yleinen tuki ei riitä, opiskelijan tukea tehostetaan. Tukimuodot voivat olla samoja kuin 

yleisessä tuessa, mutta niiden määrää ja laatua tehostetaan suunnitellusti opiskelijan tarpei-
den mukaan. Tehostetussa tuessa opiskelijan auttamiseksi otetaan käyttöön myös laajempi 
asiantuntijaverkosto: moniammatillinen opiskeluhuoltoryhmä tai yksittäisiä asiantuntijoita. 
Tarpeen mukaisesti opiskelija ohjataan opinto-ohjaajalle, terveydenhoitajalle, kuraattorille, 
psykologille tai erityisopettajalle, tai hänelle tarjotaan muita pedagogisia tukitoimia. Tehos-
tettu tuki suunnitellaan yksilöllisesti ja joustavasti. Tuesta voidaan laatia oppimissuunnitel-
ma. Oppimissuunnitelmassa voi olla tarkempi suunnitelma tukiopetuksesta, eriyttämisestä op-
pitunneilla ja sen ulkopuolella, tehostetusta opinto-ohjauksesta, opintojen joustavista jär-
jestelyistä sekä erityisopettajan ja psykologin tuesta (mm. lukilausunnot). 

Erityinen tuki  
 Jos opiskelijan ongelmatilannetta ei ole saatu korjattua tehostetulla tuella vaan tilanne jat-

kuu samanlaisena tai edelleen vaikeutuu, asia viedään moniammatilliseen opiskeluhuoltoryh-
mään. Ryhmään kuuluvat terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, opinto-ohjaaja ja rehtori. 
Tarpeen mukaan paikalla ovat myös opiskelija, huoltaja, ryhmänohjaaja tai aineenopettaja. 
Opiskeluhuoltoryhmä on mukana tuen prosessissa ja sovitut toimenpiteet kirjataan erityisen 
tuen suunnitelmaan. Toimenpiteitä voivat olla mm. uusi tai kevennetty oppimissuunnitelma, 
joustava arviointi, tutkimukset tai lastensuojelu. Opiskeluhuoltoryhmä pitää muistiota ja kir-
jaa yhteiset sopimukset, vastuut, seurannan ja tiedotukset. Erityisen tuen järjestelyt edel-
lyttävät aina asiantuntijalausuntoa. 
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PAKOLLISTEN JA SYVENTÄVIEN KURSSIEN SISÄLLÖT  
 
    LYHENNE     NIMI                                                                  TYYPPI                       VUOSITASO  
    ÄI           Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä pakollinen aine  
    ÄI1          Kieli, tekstit ja vuorovaikutus     pakollinen kurssi                 
    ÄI2          Tekstien rakenteita ja merkityksiä  pakollinen kurssi  1 
    ÄI3          Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa pakollinen kurssi  1 
    ÄI4          Tekstit ja vaikuttaminen            pakollinen kurssi  2 
    ÄI5          Teksti, tyyli ja konteksti          pakollinen kurssi  2 
    ÄI6          Kieli, kirjallisuus ja identiteetti pakollinen kurssi  3 
    ÄI7          Puheviestinnän taitojen syventäminen syventävä kurssi  1 
    ÄI8          Tekstitaitojen syventäminen         syventävä kurssi  2 
    ÄI9          Kirjoittaminen ja nykykulttuuri     syventävä kurssi  3 
  
    ENA          Englanti (A)                        pakollinen aine  
    ENA1         Nuori ja hänen maailmansa           pakollinen kurssi  1 
    ENA2         Viestintä ja vapaa-aika             pakollinen kurssi  1 
    ENA3         Opiskelu ja työ                     pakollinen kurssi  1 
    ENA4         Yhteiskunta ja ympäröivä maailma    pakollinen kurssi  2 
    ENA5         Kulttuuri                           pakollinen kurssi  2 
    ENA6         Tiede, talous ja tekniikka          pakollinen kurssi  2 
    ENA7         Luonto ja kestävä kehitys           syventävä kurssi  3 
    ENA8         Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen syventävä kurssi  3 
  
    RUB          Ruotsi (B1)                          pakollinen aine  
    RUB1         Koulu ja vapaa-aika                  pakollinen kurssi  1 
    RUB2         Arkielämää Pohjoismaissa            pakollinen kurssi  1 
    RUB3         Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa      pakollinen kurssi  2 
    RUB4         Elämää yhdessä ja erikseen          pakollinen kurssi  2 
    RUB5         Elinympäristömme                    pakollinen kurssi  2 
    RUB7         Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen syventävä kurssi  3 

    RUB8     Ingen panik 
koulukohtainen 
syventävä kurssi  3 

  
    SAB2         Saksa (B2)                          syventävä aine   
    SAB21        Vapaa-aika ja harrastukset          syventävä kurssi  1 
    SAB22        Meillä ja muualla                   syventävä kurssi  1 
    SAB23        Ennen ja nyt                        syventävä kurssi  1 
    SAB24        Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat syventävä kurssi  2 
    SAB25        Kulttuuri                           syventävä kurssi  2 
    SAB26        Yhteinen maapallomme                syventävä kurssi  2 
    SAB27        Tiede ja tekniikka                  syventävä kurssi  3 
    SAB28        Luonto ja kestävä kehitys           syventävä kurssi  3 
  
    VEB2         Venäjä (B2)                         syventävä aine   
    VEB21        Vapaa-aika ja harrastukset          syventävä kurssi  1 
    VEB22        Meillä ja muualla                   syventävä kurssi  1 
    VEB23        Ennen ja nyt                        syventävä kurssi  1 
    VEB24        Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat syventävä kurssi  2 
    VEB25        Kulttuuri                           syventävä kurssi  2 
    VEB26        Yhteinen maapallomme                syventävä kurssi  2 
    VEB27        Tiede ja tekniikka                  syventävä kurssi  3 
    VEB28        Luonto ja kestävä kehitys           syventävä kurssi  3 
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    RAB2     

 
 
Ranska (B2)                         

 
 
syventävä aine 

    RAB21        Vapaa-aika ja harrastukset          syventävä kurssi  1 
    RAB22        Meillä ja muualla                   syventävä kurssi  1 
    RAB23        Ennen ja nyt                        syventävä kurssi  1 
    RAB24        Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat syventävä kurssi  2 
    RAB25        Kulttuuri                           syventävä kurssi  2 
    RAB26        Yhteinen maapallomme                syventävä kurssi  2 
    RAB27        Tiede ja tekniikka                  syventävä kurssi  3 
    RAB28        Luonto ja kestävä kehitys           syventävä kurssi  3 
  
    SAB3         Saksa (B3)                          syventävä aine   
    SAB31        Hyvää päivää, hauska tutustua       syventävä kurssi  1 
    SAB32        Näin asiat hoituvat                 syventävä kurssi  1 
    SAB33        Vapaa-aika ja harrastukset          syventävä kurssi  1 
    SAB34        Meillä ja muualla                   syventävä kurssi  1 
    SAB35        Ennen ja nyt                        syventävä kurssi  2 
    SAB36        Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat syventävä kurssi  2 
    SAB37        Kulttuuri                           syventävä kurssi  2 
    SAB38        Yhteinen maapallomme                syventävä kurssi  3 
  
    VEB3         Venäjä (B3)                         syventävä aine   
    VEB31        Hyvää päivää, hauska tutustua       syventävä kurssi  1 
    VEB32        Näin asiat hoituvat                 syventävä kurssi  1 
    VEB33        Vapaa-aika ja harrastukset          syventävä kurssi  1 
    VEB34        Meillä ja muualla                   syventävä kurssi  1 
    VEB35        Ennen ja nyt                        syventävä kurssi  2 
    VEB36        Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat syventävä kurssi  2 
    VEB37        Kulttuuri                           syventävä kurssi  2 
    VEB38        Yhteinen maapallomme                syventävä kurssi  3 
  
    RAB3         Ranska (B3)                         syventävä aine   
    RAB31        Hyvää päivää, hauska tutustua       syventävä kurssi  1 
    RAB32        Näin asiat hoituvat                 syventävä kurssi  1 
    RAB33        Vapaa-aika ja harrastukset          syventävä kurssi  1 
    RAB34        Meillä ja muualla                   syventävä kurssi  1 
    RAB35        Ennen ja nyt                        syventävä kurssi  2 
    RAB36        Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat syventävä kurssi  2 
    RAB37        Kulttuuri                           syventävä kurssi  2 
    RAB38        Yhteinen maapallomme                syventävä kurssi  3 
  
    MAA          Matematiikan pitkä oppimäärä        pakollinen aine  
    MAA1         Funktiot ja yhtälöt                 pakollinen kurssi  1 
    MAA2         Polynomifunktiot                    pakollinen kurssi  1 
    MAA3         Geometria                           pakollinen kurssi  1 
    MAA4         Analyyttinen geometria              pakollinen kurssi  1 
    MAA5         Vektorit                            pakollinen kurssi  1 
    MAA6         Todennäköisyys ja tilastot          pakollinen kurssi  2 
    MAA7         Derivaatta                          pakollinen kurssi  2 
    MAA8         Juuri- ja logaritmifunktiot         pakollinen kurssi  2 
    MAA9         Trigonometriset funktiot ja lukujonot pakollinen kurssi  2 
    MAA10        Integraalilaskenta                  pakollinen kurssi  2 
    MAA11        Lukuteoria ja logiikka              syventävä kurssi  3 
    MAA12        Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä syventävä kurssi  3 
    MAA13        Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi syventävä kurssi  3 
    MAA14        Matematiikan kokonaiskuva           syventävä kurssi  3 
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    MAB          Matematiikan lyhyt oppimäärä        pakollinen aine  
    MAB1         Lausekkeet ja yhtälöt               pakollinen kurssi  1 
    MAB2         Geometria                           pakollinen kurssi  1 
    MAB3         Matemaattisia malleja               pakollinen kurssi  1 
    MAB4     Matemaattinen analyysi pakollinen kurssi  2 
    MAB5     Tilastot ja todennäköisyys pakollinen kurssi  2 
    MAB6     Matemaattisia malleja II pakollinen kurssi  2 
    MAB7     Talousmatematiikka syventävä kurssi  2 
    MAB8         Matemaattisia malleja III           syventävä kurssi  3 
    MAB9         Kertaus                             syventävä kurssi  3 
 
    BI           Biologia                            pakollinen aine  
    BI1          Eliömaailma                         pakollinen kurssi  1 
    BI2          Solu ja perinnöllisyys              pakollinen kurssi  2 
    BI3          Ympäristöekologia                   syventävä kurssi  2 
    BI4          Ihmisen biologia                    syventävä kurssi  2 
    BI5          Bioteknologia                       syventävä kurssi  3 
    BI6                 Biologian kertaus ja laborointi                                koulukohtainen syv. kurssi  3                    
    
    GE           Maantiede                           pakollinen aine  
    GE1          Sininen planeetta                   pakollinen kurssi  1 
    GE2          Yhteinen planeetta                  pakollinen kurssi  2 
    GE3          Riskien maailma                     syventävä kurssi  3 
    GE4          Aluetutkimus                        syventävä kurssi  2 
  
    FY           Fysiikka                            pakollinen aine  
    FY1          Fysiikka luonnontieteenä            pakollinen kurssi  1 
    FY2          Lämpö                               syventävä kurssi  1 
    FY3          Aallot                              syventävä kurssi  1 
    FY4          Liikkeen lait                       syventävä kurssi  2 
    FY5          Pyöriminen ja gravitaatio           syventävä kurssi  2 
    FY6          Sähkö                               syventävä kurssi  2 
    FY7          Sähkömagnetismi                     syventävä kurssi  3 
    FY8          Aine ja säteily                     syventävä kurssi  3 
    FY9          Kokonaiskuva fysiikasta             syventävä kurssi  3 
  
    KE           Kemia                               pakollinen aine  
    KE1          Ihmisen ja elinympäristön kemia     pakollinen kurssi  1 
    KE2          Kemian mikromaailma                 syventävä kurssi  2 
    KE3          Reaktiot ja energia                 syventävä kurssi  2 
    KE4          Metallit ja materiaalit             syventävä kurssi  3 
    KE5          Reaktiot ja tasapaino               syventävä kurssi  3 
  
    UE           Evankelis-luterilainen uskonto      pakollinen aine  
    UE1          Uskonnon luonne ja merkitys         pakollinen kurssi  1 
    UE2          Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta    pakollinen kurssi  1 
    UE3          Ihmisen elämä ja etiikka            pakollinen kurssi  2 
    UE4          Uskontojen maailmat                 syventävä kurssi  2 
    UE5          Mihin suomalainen uskoo             syventävä kurssi  3 
  
    UO           Ortodoksinen uskonto                pakollinen aine  
    UO1          Ortodoksinen maailma                pakollinen kurssi  1 
    UO2          Uskonoppi ja etiikka                pakollinen kurssi  1 
    UO3          Raamattutieto                       pakollinen kurssi  2 
    UO4          Uskontojen maailmat                 syventävä kurssi  2 
    UO5     Ortodoksinen Suomi                  syventävä kurssi  3 
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    ET           Elämänkatsomustieto                 pakollinen aine  
    ET1          Hyvä elämä                          pakollinen kurssi  1 
    ET2          Maailmankuva                        pakollinen kurssi  1 
    ET3          Yksilö ja yhteisö                   pakollinen kurssi  2 
    ET4          Kulttuuriperintö ja identiteetti    syventävä kurssi  2 
    ET5          Maailman selittäminen katsomusperinteissä syventävä kurssi  3 
  
    FI           Filosofia                           pakollinen aine  
    FI1          Johdatus filosofiseen ajatteluun    pakollinen kurssi  1 
    FI2          Filosofinen etiikka                 syventävä kurssi  2 
    FI3          Tiedon ja todellisuuden filosofia   syventävä kurssi  2 
    FI4          Yhteiskuntafilosofia                syventävä kurssi  3 
  
    PS           Psykologia                          pakollinen aine  
    PS1          Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus pakollinen kurssi  1 
    PS2          Ihmisen psyykkinen kehitys          syventävä kurssi  2 
    PS3          Ihmisen tiedonkäsittelyn perusteet  syventävä kurssi  2 
    PS3          Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta syventävä kurssi  3 
    PS5          Persoonallisuus ja mielenterveys    syventävä kurssi  3 

    PS6     Neuropsykolgia 
koulukohtainen  
syventävä kurssi  3 

  
    HI           Historia                            pakollinen aine  
    HI1          Ihminen, ympäristö ja kulttuuri     pakollinen kurssi  1 
    HI2          Eurooppalainen ihminen              pakollinen kurssi  1 
    HI3          Kansainväliset suhteet              pakollinen kurssi  2 
    HI4          Suomen historian käännekohtia       pakollinen kurssi  2 
    HI5     Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan syventävä kurssi  2 
    HI6     Kulttuurien kohtaaminen syventävä kurssi  1 
  
    YH           Yhteiskuntaoppi                     pakollinen aine  
    YH1          Yhteiskuntatieto                    pakollinen kurssi  2 
    YH2     Taloustieto pakollinen kurssi  3 
    YH3          Kansalaisen lakitieto               syventävä kurssi  1 
    YH4          Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni  syventävä kurssi  3 
  
    MU           Musiikki                            pakollinen aine  
    MU1          Musiikki ja minä                    pakollinen kurssi  1 
    MU2          Moniääninen Suomi                   pakollinen kurssi  2 
    MU4          Musiikki viestii ja vaikuttaa       syventävä kurssi  2 
    MU5          Musiikkiprojekti                    syventävä kurssi  3 
  
    KU           Kuvataide                           pakollinen aine  
    KU1          Minä, kuva ja kulttuuei             pakollinen kurssi  1 
    KU2          Ympäristö, paikka ja tila           pakollinen kurssi  2 
    KU4          Taiteen kuvista omiin kuviin        syventävä kurssi  2 
    KU5          Nykytaiteen työpaja                 syventävä kurssi  3 
  
    LI           Liikunta                            pakollinen aine  
    LI1          Taitoa ja kuntoa                    pakollinen kurssi  1 
    LI2          Liikuntaa yhdessä ja erikseen       pakollinen kurssi  2 
    LI3          Virkisty liikunnasta                syventävä kurssi  1 
    LI4          Yhdessä liikkuen                    syventävä kurssi  2 
    LI5          Kuntoliikunta                       syventävä kurssi  3 
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    TE           Terveystieto                        

 
pakollinen aine   

    TE1          Terveyden perusteet                 pakollinen kurssi  1 
    TE2          Nuoret, terveys ja arkielämä        pakollinen kurssi  2 
    TE3          Terveys ja tutkimus                 syventävä kurssi  3 
  
    OP           Opinto-ohjaus                       pakollinen aine   
    OP1          Koulutus, työ ja tulevaisuus        pakollinen kurssi  1 
    OP2          Koulutus, työ ja tulevaisuus        pakollinen kurssi  2 
    OP3          Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta pakollinen kurssi  3 
 
 
 
SOVELTAVAT KOULUKOHAISET KURSSIT 
 
Lopullinen ilmoittautuminen koulukohtaisiin kursseihin tapahtuu erikseen kunkin kurssin aloitusvai-
heessa. Kurssin alkamisesta ja ilmoittautumisesta tiedotetaan mm. Wilmassa, koulun kotisivulla, ala-
aulan infotaululla ja tarvittaessa kuulutuksella. 
 
 
 
 KOULUKOHTAISET KURSSISISÄLLÖT ON LUETTAVISSA INTERNETISTÄ. 
 
http://koulut.kontiolahti.fi/lukio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva: Lapin leirikoulu syksyllä 2012
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OPETTAJAT     TYÖPUH. E-MAIL:  

- parhaiten tavoitat opettajan Wilma-viestillä! (etunimi.sukunimi@kontiolahti.fi) 
 

Alm Arja, biologia, maantiede  050 4373406 
 
Elomaa Saara, musiikki, musiikkiesitysten ohjaus 

Haapalainen Satu, ort.uskonto  050 4373406 

Itäniva Liisa, liikunta, terveystieto, ET                        050 4373406                                                                         

Kaasinen Seppo, äidinkieli, SS2  050 4373406 
 
Kinnunen Anne, ranska, englanti  050 4373406 
 
Korhonen Liina, englanti, ruotsi  050 4373406 

 
Kostamo Kirsi, äidinkieli ja kirjallisuus  050 4373406 
 
Kuittinen Petteri, mat. fys.   050 4373406 
  
Kulma-aho Sari, saksa, ruotsi, tutorit  050 4373406 
 
Kyllönen Jukka, liikunta    
    
Nieminen Terhi, uskonto, psykologia, filosofia 050 4373406  

Piironen Sirpa, mat., fys., kemia, vararehtori 050 4373406 
 
Riihivuori Sanni, liikunta, matematiikka, terv.tieto 050 4373406 
 
Saalasti Antti, historia ja yhteiskuntaoppi  050 4373406 
 
Saarelainen Ilpo, uskonto, atk, valinnaiskurssit 0400 399 112 
 
Santaniemi Jaakko, matematiikka, fysiikka 050 4373406 
 
Tanskanen Sari, opinto-ohjaaja   050-4285 096 
 
Tapio Tiina, venäjä, ruotsi   050 4373406 
 
Tapio Vesa, matematiikka, fysiikka  050 4373406 
 
Tiainen Minna, liikunta, terveystieto   
 
Tuominen Nina, ruotsi, englanti  050 4373406  

 
Varis Ritva, kuvataide   050 4373406 
 
Weselski Henryk, musiikki   050 4373406 
 
 
MUU HENKILÖSTÖ 
 
Hummel  Hanna, psykologi   050 428 5100     
 
Kela Pirjo, koulukuraattori   050-4285 090  
 
Kaikkonen Päivi,  ruokalan emäntä  7345 266 
 
Tarja Raassina, terv.hoitaja   040-1959781 
 
Tiihonen Birgitta, koulusihteeri  7345 281  
 
Hakkarainen Kari, vahtimestari  0500 613650 
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TIEDOTE 

KONTIOLAHDEN LUKIO    

Kontiolahden lukion opiskelijoille ja kotiväelle 

 
 

LUKION KIRJATILAUKSET 2014 -2015 

Lukion oppikirjojen hankkimisen helpottamiseksi lukion oppilaskunta järjestää perinteisen kirjati-
lauspalvelun. Kirjatilauspalvelua hoitavat 3. vuosikurssin opiskelijat (3 opiskelijaa), jotka hankki-
vat ja jakavat kirjat sekä hoitavat rahaliikenteen. Opiskelijat saavat kirjansa yhteistilauksella kir-
jakaupan listahintoihin nähden n. 15% edullisemmin. Etua tulee myös siitä, että oikeat kirjat tule-
vat suoraan koululle ilman, että niitä tulisi jonottaa kirjakaupassa. Oppilaskunnalle ei jää kirjatila-
uksista mitään voittoa tai katetta. 
 
Kullekin jaksolle kirjatilaukset tehdään ennen edellisen jakson koeviikkoa. Ryhmien kirjatilauslis-
tat ovat lukion porraskäytävän seinällä ja kukin opiskelija käy merkitsemässä tilattavat kirjat lis-
taan. Tilauslistassa näkyvät myös alustavasti kirjojen hinnat. Opiskelija maksaa pankkiin tilaami-
ensa kirjojen yhteissumman tilisiirtolomakkeella, jonka saa kirjatilausten hoitajilta. Yhden jakson 
kirjat maksavat n. 50-120 €. (1. jakson kirjatilaus yleensä suurin) 
 
Kirjat saa jakson alussa koulun kirjastosta esittämällä maksutositteen. 
 
Toivomme, että jokainen opiskelija huolehtii täsmällisesti omista kirjatilauksistaan ja hoitaa mak-
sut ajallaan, jotta kirjat ovat heti uuden jakson alkaessa käytettävissä.  

Yhteiset kirjatilaukset ovat vähentyneet nettitilausten takia. Kaudella 2013-14 lukion kirjatilaus-
toiminta oli tappiollista ja kirjatytöille erittäin hankalaa jatkuvien tilausperuutusten ja maksamat-
tomien tilausten takia. Seuraamme parin eka jakson ajan sitä, kannattaako yhteistilauksia jatkaa. 

KIRJATILI: Kontiolahden OP 516507-438997 

 

Yhteistyöterveisin 
 
 

Kirjavastaavat    
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TAPAHTUMAKALENTERI    2014-2015  35 
  
Syyslukukausi 
PVM Vko Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 
11.8.-
15.8. 

33  JAKSO 1 
ALKAA, 
Yleinen 
tenttipäivä  

        

18.-22.8. 34          
25.8.-
29.8. 

35             

1.-5.9. 36          
  
8.-12.9. 37 YO-kuuntelu 

vieras kieli, 
pitkä oppimäärä 

YO-kuuntelu  
ruotsi, 
pitkä ja keskipitkä 
om 

YO-kuuntelu 
vieras kieli,  
lyhyt oppimäärä 

  
 

YO-äidinkieli 
tekstitaidon koe 

15.-19.9. 38 YO-KOKEET 
Ue, Et, Yh, Ke, 
Ge, Te  

  YO-vieras kieli 
pitkä oppimäärä 
 

  YO-Ruotsi 
pitkä ja keskipit-
kä om. 

22.9.-
26.9. 

39 YO-äidinkieli  
esseekoe, Suomi 
toisena kielenä 
koe 

KOEVIIKKO 
ALKAA 

YO-matematiikka 
pitkä ja lyhyt op-
pimäärä 

  
  
  

YO-KOKEET 
Ps, Fi, Hi, Fy, Bi 
 

29.9.-
3.10. 

40 YO-vieras kieli, 
lyhyt oppimäärä 

  JAKSO 2 
ALKAA 

    

  
  
6.-10.10. 41      Ilm.uusintaan     
13.-17.10 42  Syyslomaviikko         
20.-24.10. 43  UUSINTAPÄIVÄ         
27.10-
31.10. 

44           

3.-7.11. 45           
  
10.-14.11. 46           
17.-21.11. 47            

KOEVIIKKO 
ALKAA 

24.11.-
28.11. 

48        
  

   
  

  
 

1.-4.12. 49 JAKSO 3 
ALKAA 
 

 Ilm.uusintaan  Syksyn lakkiais-
juhla  
n. klo 12.00 

   
8.-12.12. 50  UUSINTAPÄIVÄ 

  
       

15.-19.12. 
ja 
22.23. 

51   
 

 SYYSLUKUKAUSI 
PÄÄTTYY   
joululoma 23.12.-4.1. 

      
 

  
 
 
 



 39
Kevätlukukausi 
PVM Vko Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 
29.12.-
2.1. 

1   
 

    
 

  
 

  

5.-9.1. 2 Koulu alkaa,  
YLEINEN 
TENTTIPV  

 Loppiainen       

12.-16.1. 3           
19.-23.1. 4           
  
26.1.-
30.1. 

5      KOEVIIKKO 
ALKAA 

     

2.-6.2. 6    KOEVIIKKO 
PÄÄTTYY 

 JAKSO 4 
ALKAA 
  

YO-äidinkieli, 
tekstitaidon koe 

9.-13.2. 7 YO-kuuntelu 
ruotsi,  
pitkä ja keski-
pitkä om 
 

YO-kuuntelu 
vieras kieli, 
pitkä oppimää-
rä 
 

YO-kuuntelu 
lyhyt vieras kieli 
- Ilm. uusintaan 

 Abien koulutyö 
päättyy, penkin-
painajaiset 
  

 Vanhojen 
tanssit 
  
 

16.-20.2. 8      UUSINTAPÄIVÄ     
  
23.2.-27.2. 9           
2.-6.3. 10 Talviloma         
9.-13.3. 11 YO-Äidinkieli  

esseekoe 
  YO-KOKEET 

Ps, Fi, Hi, Fy, Bi 
  
 

YO-vieras kieli 
pitkä oppimäärä 

16.-20.3. 12 YO-Ruotsi, pitkä ja 
keskipitkä oppimää-
rä 

  YO-Matematiikka 
lyhyt ja pitkä oppi-
määrä  

  YO-KOKEET,  
Ue, Et, YHi, Ke, Ge, 
TE 
 

  
23.-27.3. 13  YO-Vieras kieli, 

lyhyt oppimäärä 
     KOEVIIKKO 

ALKAA 
30.-3.4. 14        KOEVIIKKO 

PÄÄTTYY 
Pääsiäinen 

6.-10.4. 15 Pääsiäinen  JAKSO 5 
ALKAA 

       

13.-17.4. 16          
  
20-24.4. 17          
27.4.-1.5. 18         Vappu, vapaa 
4.-8.5. 19            

11.-15.5. 20           
18.-22.5. 21       KOEVIIKKO 

ALKAA 
  

25.-29.5. 22      KOEVIIKKO 
PÄÄTTYY 

  

                                                                  
  Lauantai 30.5. koulu päättyy, uusintaan ilm., UUSINTAPÄIVÄ 
5.6. klo 9.00- 
                      
 


