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YHTEYSTIEDOT
ELISENVAARAN LUKIO

Pätkätie 15, 21800 KYRÖ
p. 040 672 2941
lukio@poytya.fi
https://www.poytya.fi/varhaiskasvatus-ja-koulutus/lukio
instagram: elisenvaara.lukio

Rehtori

Ari Höyssä
p. 040 687 1891
ari.hoyssa@poytya.fi

Toimistosihteeri

Riitta Lehtopohja
p. 040 672 2941
riitta.lehtopohja@poytya.fi

Opinto-ohjaaja

Jarkko Onnela
p. 040 672 2945
jarkko.onnela@poytya.fi

Terveydenhoitaja

Tarja Alila
p. 050 516 9248
tarja.alila@tk.poytya.fi

Koulukuraattori

Anna Kaila
p. 0400 484 519
anna.kaila@poytya.fi

Koulupsykologi

Jenni Aaltonen (virkavapaalla, sij. Eeva Holmberg)
yhteydenotot Eeva Holmbergiin wilman kautta

Ruokapalveluesimies

Annukka Kinnari-Valkama
p. 040 672 2987
keskuskeittio@poytya.fi
elisenvaaran.keittio@poytya.fi

Vahtimestari

Kimmo Lalli
p. 040 849 8134
kimmo.lalli@poytya.fi
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OPETTAJAT LV. 2021–2022
Nimi

RO

Opetusaineet

Työpuhelin

Hallamurto Aino

1 ro

historia, yhteiskuntaoppi, yrittäjyys,
kirjastovastaava

040 672 3030

Heino Ari

3 ro

matematiikka, fysiikka, vararehtori

040 672 3031

Holsti-Setälä Helena

musiikki

040 672 3032

Härmävaara Heikki

tietotekniikka

040 672 2955

Höyssä Ari

rehtori, historia, yhteiskuntaoppi

040 687 1891

Kleemola Anne

englanti

040 672 3080

Käiväräinen Kati

1 ro

uskonto, psykologia, filosofia

040 672 3081

Laakkonen Virpi

2 ro

ruotsi, saksa

040 672 3082

Onnela Jarkko

opinto-ohjaus

040 672 2945

Pekkala Ville

liikunta

040 672 3008

Pietilä Hanna

kemia, matematiikka, fysiikka,
opiskelijakunnan ohjaaja

040 672 3079

Puurunen Meeri

matematiikka, fysiikka

040 672 2911

Suokivi Kristiina

biologia, maantiede, terveystieto

040 672 3078

Thurén Riina

kuvataide

040 672 3066

Veijo Kirsi

liikunta

040 672 3069

Viinikainen Essi

erityisopetus

040 672 2966

äidinkieli ja kirjallisuus
teatteri-ilmaisu, tutor –ohjaaja

040 672 3083

Virpi Anu

3 ro
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LUKUVUOSI 2021 – 2022
Lukuvuoden periodit
(jaksot)

SYYSLUKUKAUSI 11.8. - 22.12.2021
1. periodi

11.8. - 21.9.

2. periodi

22.9. – 9.11.

Syysloma 18. – 22.10.

3. periodi

10.11. - 22.12.

Joululoma 23.12 – 9.1.

KEVÄTLUKUKAUSI 10.1. – 4.6.2022

Tärkeitä päivämääriä

4. periodi

10.1. - 18.2.

5. periodi

28.2. - 8.4.

6. periodi

11.4. – 4.6.

13.-27.9.

Syksyn ylioppilaskirjoitukset

15.10.

Wanhojen päivä (1.)

17.2.

Penkkarit

18.2.

Wanhojen päivä (2.)

Talviloma 21. – 27.2.

15.3. – 30.3. Kevään ylioppilaskirjoitukset
4.6.

Ylioppilasjuhla

Uusintakokeet
Periodi

KOE (klo 15.05)

Ilmoittautuminen (klo 12)

6 / 2021

ke 18.8.

pe 13.8.

1 / 2021

ke 13.10.

pe 8.10.

2 / 2021

ke 24.11.

pe 19.11.

3 / 2021

ke 26.1.

pe 21.1.

4 / 2021

ke 16.3.

pe 11.3.

5 /2021

ke 27.4.

pe 22.4.

6 / 2021

ti 21.6. klo 13.00

pe 17.6.
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LUKIOSSA ASIOINTI

Kanslia

Kansliassa toimistosihteeri hoitaa koulumatkoihin, opintotukeen,
uusintakokeisiin, todistuksiin sekä muihin hakemuksiin ja ilmoituksiin
liittyvät asiat. Kanslia sijaitsee D-viipaleessa ja se on avoinna opiskelijoille
klo 8.30 - 15.15.

Rehtori

Rehtori päättää mm. luvista pitkäaikaisiin poissaoloihin, lukion
ulkopuolisten kurssien hyväksymisestä, opintojen suoritusaikojen
pidennyksistä, opiskelijaksi ottamisesta ja erotodistusten myöntämisestä.
Rehtori on tavattavissa kansliassa D-viipaleessa, aika kannattaa varata
puhelimitse tai Wilman kautta.

Opinto-ohjaaja

Opo pitää lukujärjestykseen merkityt ohjaustunnit ja antaa lisäksi
henkilökohtaista ohjausta. Opo tekee muutokset kurssivalintoihin ja
päivittää opiskelija opintosuunnitelmaa. Opinto-ohjaajan toimisto on Bviipaleessa. Opoon voi ottaa yhteyttä myös Wilman kautta, ja varata
tapaamisajan.

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja toimii ryhmänsä opiskelijoiden yhteyshenkilönä ja
tiedottaa ro-tuokioilla lukion tapahtumista. Hän auttaa päivittäisissä
ongelmissa, pitää yhteyttä huoltajiin ja myöntää luvat lyhytaikaisiin
poissaoloihin.

Opettajat

Aineenopettaja vastaa omaan aineeseensa ja sen oppimateriaaleihin
liittyvistä kysymyksistä ja tukiopetuksesta. Opettajat ovat varmimmin
tavattavissa oppituntien yhteydessä tai välitunnilla opettajainhuoneessa.

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuoltohenkilöstö (terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi)
huolehtii opiskelijoiden hyvinvoinnista. Heidän toimistonsa ovat Dviipaleessa. Ajanvaraus hoituu helpoiten Wilman kautta tai puhelimitse.
(ks. s. 18)

Vahtimestari

Vahtimestari vastaa koulun tiloista ja esim. avaimista ja lukituksesta.
Hänen toimistonsa on D-viipaleessa
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LUKIO-OPINNOT
Oppivelvollisuus

Syksyllä 2021 lukio-opintonsa aloittavat ovat oppivelvollisuuden piirissä.
Opintojen keskeyttäminen on mahdollista vain poikkeuksellisista syistä ja
oppilaitoksen vaihtamisesta tulee neuvotella opinto-ohjaajan kanssa.
Vanhempia ikäluokkia oppivelvollisuus ei koske.

Opetussuunnitelmat

Lukiossa noudatetaan lukuvuonna 2021-22 kahta eri opetussuunnitelmaa.
Syksyllä 2021 opintonsa aloittavilla on käytössä uusi opetussuunnitelma
(LOPS2021) ja aiemmin opintonsa aloittaneilla on voimassa vanha
opetussuunnitelma (LOPS2016). Opetussuunnitelmasta riippumatta
opiskeluaika luokattomassa lukiossa on 2-4 vuotta.

Lukion oppimäärä

Vanhan opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaisesti lukion oppimäärän
suorittamiseen tarvitaan vähintään 75 kurssia. Opinto-ohjelmaan tulee
sisällyttää kaikki pakolliset kurssit, vähintään 10 syventävää kurssia sekä
lisäksi syventäviä ja/tai soveltavia kursseja siten, että kurssien
yhteenlaskettu laajuus on vähintään 75 kurssia.
Uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) mukaisesti lukion oppimäärän
suorittamiseen tarvitaan vähintään 150 opintopistettä. Opintoohjelmaan tulee sisällyttää kaikki pakolliset opinnot ja vähintään 20
pistettä syventäviä opintoja. Opinnot jaetaan opintojaksoihin, joiden
laajuus on 1-4 pistettä. Opintojaksot vastaavat monelta osin vanhan
opetussuunnitelman kursseja.

Opintojen suunnittelu

Uuden ja vanhan opintosuunnitelman opinnot ovat pääosin yhteen
sovitettavissa. Opiskelija voi valita kursseja tai opintojaksoja kummasta
tahansa opintosuunnitelmasta. Valintoja tehtäessä on varmistettava
toisesta opetussuunnitelmasta tehtävien opintojen korvaavuudet opintoohjaajalta tai rehtorilta.
Ensimmäisen lukuvuoden opinto-ohjelma on kaikilla opiskelijoilla varsin
samanlainen ja suoritettuja opintoja kertyy noin 30 kurssia tai 60
opintopistettä. Toisena ja kolmantena opiskeluvuonna valinnaisten
opintojen osuus kasvaa, ja opiskelija voi valita häntä eniten kiinnostavia ja
jatko-opintosuunnitelmien kannalta hyödyllisimpiä aineita. Kunkin aineen
opiskelijan opinto-ohjelmaan kuuluvista pakollisista ja syventävistä
opinnoista tulee vähintään 2/3 suorittaa hyväksytysti.
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Opintojen suorittaminen Kursseja ja opintojaksoja voi suorittaa osallistumalla lähiopetukseen,
itsenäisesti, etäopiskeluna tai monimuotoisesti. Lähiopetukseen valitut
opinnot näkyvät opiskelijan työjärjestyksessä Wilmassa. Etäopiskeluna
suoritettava kurssi tai opintojakso koostuu opettajan ohjaamasta
itsenäisestä opiskelusta, ja siinä käytetään monipuolisesti tietoverkkoja
sekä muuta tieto- ja viestintäteknologiaa. Lukiokurssi voidaan järjestää
myös monimuoto-opetuksena, jolloin verkossa tapahtuvan etäopetuksen
ja -opiskelun lisäksi kurssi sisältää myös lähiopetusta ja -ohjausta.
Opintoja voi suorittaa myös itsenäisesti opiskellen osallistumatta
luokkaopetukseen. Mahdollisuutta itsenäiseen opiskeluun kysytään
kurssin opettajalta. Itsenäinen suoritus pitää sisällään kurssiin kuuluvia
tehtäviä tai muita harjoituksia ja kokeen. Kurssin opiskeluoikeutta
myönnettäessä otetaan huomioon opiskelijan edellytykset suorittaa
opintoja itsenäisesti sekä hänen ohjauksen ja tuen tarpeensa. Itsenäisesti
suoritettu kurssi on aina suoritettava hyväksytysti.
Hyväksilukeminen

Myös muissa oppilaitoksissa suoritetut opinnot voidaan hyväksyä
opiskelijan opinto-ohjelmaan. Hyväksymisestä päättää rehtori.
Korvaavuus on varmistettava ennen opintojen suorittamista joko
rehtorilta tai opinto-ohjaajalta. Tällaisia muualla suoritettavia kursseja
ovat mm. Turun seudun etärenkaan kurssit, Auranlaakson
kansalaisopiston kurssit ja korkeakouluissa suoritettavat opinnot.
Lisätietoa muualla järjestettävistä kursseista löytyy lukion kotisivuilta ja
opolta.

Opintojen aikataulu

Suurin osa opiskelijoista suorittaa lukion kolmessa vuodessa.
Nopeutetusta tai nelivuotisesta opiskeluohjelmasta tulee neuvotella ja
sopia opinto-ohjaajan kanssa.
Opinto-ohjelmaa voi tarkistaa ja muuttaa, jos siihen on perusteet ja se on
kurssitarjonnan ja aikataulujen puolesta mahdollista. Opiskeluohjelman
muutoksista on neuvoteltava opinto-ohjaajan ja ko. aineenopettajan
kanssa. Seuraavan jakson muutokset on tehtävä ennen edellisen jakson
koeviikon alkamista opinto-ohjaajalle tai kurssin alettua rehtorille.
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OPINTOJEN SUUNNITTELU
Tuntijako

Tuntijako määrittelee sen, kuinka monta kurssia (OPS2016) tai
opintopistettä (OPS2021) opiskelijan tulee opiskella vähintään eri aineissa
ja kuinka monta kurssia/opintopisteen laajuista jaksoa eri aineiden
opintoja Elisenvaaran lukiossa tarjotaan. (ks. s. 10 ja 11)

Kurssitarjotin

Valinnat tehdään kurssitarjottimesta, johon on merkitty kaikki tiettynä
vuonna opetettavat kurssit ja opintojaksot. Seuraavalla sivulla olevaan
kurssitarjottimeen on merkitty lukuvuoden 2021-22 toteutuvat opinnot.
Samalla rivillä (eli samassa palkissa) olevat opinnot ovat päällekkäisiä, eli
kaksi samalta riviltä tehtyä valintaa edellyttää aina erityisjärjestelyiä.
Kurssitarjottimessa jaksottamatta jätetyt kurssit (esim. BI06, NY1 ym.)
järjestetään vaihteleviin aikoihin lukuvuoden kuluessa, yleensä kouluajan
ulkopuolella. Aikatauluista tiedotetaan ro-tunneilla ja Wilmassa kurssien
alkaessa.

KURSSITARJOTTIMESSA KÄYTETYT LYHENTEET
ÄI
ENA
RUB
SAB
RAB
VEB
MAY
MAA
MAB
BI
GE
FY
KE

Äidinkieli ja kirjallisuus
Englanti
Ruotsi
Saksa
Ranska
Venäjä
Matematiikka yhteinen
Matematiikka, pitkä
Matematiikka, lyhyt
Biologia
Maantieto
Fysiikka
Kemia

Valinnat ja toteutus

FI
PS
HI
YH
UE
TE
LI
MU
KU
OP
TO
BIKE
TEK

Filosofia
Psykologia
Historia
Yhteiskuntaoppi
Uskonto
Terveystieto
Liikunta
Musiikki
Kuvataide
Opinto-ohjaus
Teemaopinnot
Biokemia
Tekniikka ja elektroniikka

VT
KV
AV
ELI/LLI
TIL
LE
TU
OK
NY
ELO
TT/TIE

Vapaaehtoistyö
Kansainvälisyys
Audiovisuaalinen avust.
Lajikohtainen liikunta
Teatteri-ilmaisu
Lehtityö
Tutor-kurssi
Oppilaskunta
Nuori yrittäjyys
Elämä ja opiskelu haltuun
Tietotekniikka

Kaikki tarjottavat kurssit/opintojaksot eivät toteudu joka vuosi. Osa on
alun perinkin suunniteltu toteutettavaksi vuorovuosina. Näistä opinnoista
on merkintä kurssitarjottimen huomioita-sarakkeessa.
Mikäli jollekin kurssille tai opintojaksoon ei tule riittävästi valintoja,
opetusryhmään ei perusteta. Tällaisissa tilanteissa opiskelija voi joko
lykätä suorituksen seuraavaan vuoteen, opiskella kyseisen
opintokokonaisuuden itsenäisesti tai suorittaa sen etäopintoina. Mikäli
kurssi, jonka olet valinnut, ei toteudu, ota heti yhteys opinto-ohjaajaan.
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KURSSITARJOTIN 2021 - 2022
1.JAKSO
1
2
3
4
5a (3h)
5b (3h)

FY12.1
KE12.1
TT1
ENA12.2
MAY0?(3h)
OP1.1/RO (2h)

ops2021
PS1.1
ENA12.1

ops2016

PS1.2

KU1.1
6
MU1.1
KU1.2
MU1.2
7
8
LI5
ops2021
2.JAKSO
1
SAB31
MAY1B
2
MAY1A
ÄI123.1
3
KE12.2
ENA12.1
ÄI123.2
4
ENA12.2
5
FY12.2
KU1.1
6
MU1.1
LI01.1
LI01.2
7
ENA110
8
LI5
ops2021
3.JAKSO
ÄI123.1
1
RUB112.1
MAB2
2
MAA2
ÄI123.2
3
RUB112.2
TE1.1
HI1.1
4
BI1.1
UE1.1
5
KU01.1
6
MU1.1
KU1.2
MU1.2
7
ENA/RUB110(2h)
8
ops2021
4.JAKSO
1
SAB32 (3h)
BI1.2
2
RUB112.1
HI1.2
TE1.2
3
4
MAA2/4
UE1.2
5
RUB112.2
KU2
6
MU2
LI01.1
LI01.2
7
8
RUB110
ops2021
5.JAKSO
1
MAA4
FY3
2
PS2
3
ÄI4.1
RUB13.1
ÄI4.2
GE01.2
4
GE01.2
RUB13.2
5
KU2
6
MU2
KU1.2
MU1.2
7
OPO1.1
8
TEEMAOPINTOJEN VIIKKO
Erillinen tarjotin
ops2021
6.JAKSO
1
SAB33 (3h)
KE3
2
UE3
BI023.2
3
ENA3.1
ENA3.2
4
BI023.1
MAB3
5
MAA3
KU2
6
MU2
LI01.1
LI01.2
7
8
LI5

huomioita
wÄI04.1
wFY03
wMAA06
wÄI04.2

wTIL1 (2h)
ops2016

wHI06
wLI02.1
wMU03
wFY04
wRUB14.1
wFI01.2
wUE02.1
wMAA07
wHI06

wTIL1 (2h)
ops2016

wMU03
wKE03
wHI02.2
wMAA08
wÄI05.1
wRUB14.2

wTIL1 (2h)
ops2016
wHI4

wHI06
wLI02.1
wLI04
wKE04
wMAA11
wRUB15.1
wENA06.1
wÄI05.2

wENA04.1
wPS03
wBI03
wMAB04

wRUB18 (3h)
wRUB17
wUE04
wÄI07
wBI07 (3h)
wENA04.2
wTE05 (3h)

wLI02.2

wTE02
wUE02.2
wMAB07
wENA05.2

wYH04
wÄI11
wENA08
wPS05
wMAA13

wLI02.2

wOP02.2
wLI5

wHI03.1
wYH01.1
wBI04

wKE07
wBI05
wSAB37 !
wUE7

wKE06/FY8
wKE06/FY8
wLI05

wYH03.1
wGE02
wFI01.1
wENA05.1 wFY06
wHI02.1
wMAA10
wYH03.2
wKE06/FY8
wOP02.2
wKU04
wLI05

wUE06

wHI07

wFY09
wÄI09.1
wENA09.2
wÄI09.2
wMAA14

KU03 -22-23
MU04 -22-23
wÄI08.1
wENA07
wMAB06
wÄI8.2
KU03 -22-23
MU04 -22-23
FI03 -22-23
wÄI10 -22-23
wFY07
wMAB08
wSAB38 !
KU05 -22-23
wENA09.1
wHI08/YH05
wPS06
wPS07 (3h)
wMAB09

UE05 -22-23
HI08 = YH05

wTT2
wOP1.2
wLI04

KU05 -22-23

ops2016
wFI02.1
wHI03.2
wFY05
wMAA09
wYH01.2
wLI02.1
wMU03

ops2016
wHI05

wKE05
wMAA12
wYH02.1
wÄI06.1

wENA06.2
wRUB15.2
wGE03
wMAB05
wFI02.2
wTT2
wLI02.2

KU03 -22-23
MU04 -22-23

wPS04
wTE03
wÄI06.2
wYH02.2
wRUB16
wTT2

wOP2.1
KU05 -22-23

Kouluajan ulkopuolella: Teemavikon kurssit, etärenkaan kurssit, LLI1-4 Lajikohtainen liikunta, KU07 Wäinö Aaltonen 3, wTE04 Ensiapu
wKV1 Kansainvälinen toiminta, wLE1-2 Lehtityö, wMU07 Bändikurssi, wNY1-2 Nuori yrittäjyys, wOK1 OPiskelijakuntakurssi,
wTU1 Tutorkurssi,wVP1 Vanhojenpukukurssi, wVT1 Vapaaehtoistoiminta,
Lukiodiplomit: KULD (kuvataide), LILD (liikunta), MELD (media), MULD (musiikki) ja TELD (teatteri)
! Päällekkäisyyksillä ei
PAKOLLINEN
SOVELTAVA
merkitystä
MERKINNÄT:
SYVENTÄVÄ
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ELISENVAARAN LUKION TUNTIJAKO OPS 2016
Äidinkieli ja kirjallisuus

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

Ruotsi (B1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

Englanti (A1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

Saksa (B2/B3)

1

2 3 4 5 6 7 8 9

10

Ranska (B2/B3)

1

2 3 4 5 6 7 8 9

10

Venäjä (B2/B3)

1

2 3 4 5 6 7 8 9

10

Matematiikka yhteinen

1

Pitkä matematiikka

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Lyhyt matematiikka

2 3 4 5 6 7 8 9

Biologia

1 2 3 4 5 6 7

Maantiede

1 2 3 4 5

Fysiikka

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Kemia

1 2 3 4 5 6 7

Filosofia

1 2 3 4 5

Psykologia

1 2 3 4 5 6 7

Historia

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Yhteiskuntaoppi

1 2 3 4 5 6

Uskonto/elämänkatsomus

1 2 3 4 5 6 7

Terveystieto

1 2 3 4 5

Liikunta

1 2 3 4 5 6 7

Musiikki

1 2 3 4 5 6 7

Kuvataide

1 2 3 4 5 6 7

Opinto-ohjaus

1 2 3

Teemaopinnot
Monitieteinen ajattelu

1

Biokemia

2

Tekniikka ja elektroniikka

2

Vapaaehtoistoiminta

3

Kansainvälisyys

3

Lukiodiplomit

2 4 5 6 8

Taiteiden väliset kurssit
Muut lukion tehtävään
soveltuvat

1 2 3

Teatteri-ilmaisu

1

2 3

Lehtityön kurssi

1

2

Tietotekniikka

1

2 3 4

Lajikohtainen liikunta

1

2 3 4

Elämä ja opiskelu haltuun

1

2

Vanhojen päivän pukukurssi
Audiovisuaalinen
avustaminen

1

Tutor-kurssi

1

Oppilaskuntakurssi

1

Nuori yrittäjyys

1

Lukiodiplomit:
kuvataide KULD,
liikunta LILD,
media MELD,
musiikki MULD ja
teatteri TELD

Selitykset
pakollinen
valtakunnallinen syventävä
valtakunnallinen soveltava
koulukohtainen soveltava

1

2
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1
1
1

ELISENVAARAN LUKION TUNTIJAKO LOPS 2021
P
(Pakolliset)

VV
(Valinnaiset)

KV
(Koulukohtaiset)

Suomen kieli ja kirjallisuus

12

6

6

Suomi toisena kielenä

12

6

Ruotsi (B1)

10

4

6

Englanti (A1)

12

4

6

Vieraat kielet, SA, RA, VE (B2/B3)

16

4

Vieraat kielet, EA (B2/B3)

6

Vieraat kielet, IA, KI, JP (B2/B3)

4

Matematiikka yhteinen

2

1

Pitkä matematiikka

18

6

5

Lyhyt matematiikka

10

4

4

Biologia

4

6

5

Maantiede

2

6

3

Fysiikka

2

12

5

Kemia

2

8

6

Filosofia

4

4

3

Psykologia

2

8

5

Historia

6

6

5

Yhteiskuntaoppi

6

2

3

Uskonto/elämänkatsomus

4

8

3

Terveystieto

2

4

3

Liikunta

4

6

4

Musiikki

4

4

6

Kuvataide

4

4

6

Opinto-ohjaus

4

2

Teemaopinnot

14

Lukiodiplomit

10

Teatteri-ilmaisu

6

Yrittäjyys

4

Tietotekniikka
Lajikohtainen liikunta

8
8

Teemaopinnot:
Teknologia ja automaatio
Vapaaehtoistyö
ELO - elämä ja opiskelu kuntoon
Opiskelijakuntatoiminta
Tutortoiminta
Kansainvälisyys
Korkeakouluopinnot

Lukiodiplomit:
kuvataide KULD
liikunta LILD
media MELD
musiikki MULD ja
teatteri TELD
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LUKIO-OPISKELU KÄYTÄNNÖSSÄ
Oppitunnit ja ruokailu

Yksittäinen oppitunti kestää 45 minuuttia, mutta suurin osa tunneista
pidetään kaksoistunteina, joiden välissä ei ole taukoa. Oppituntien
alkamis- ja päättymisajat näet kiertotuntikaaviosta sivulla 20.
Lukujärjestyksessä saattaa olla myös taukotunteja (ns. hyppytunteja),
joita voi hyödyntää esimerkiksi tekemällä kotitehtäviä kirjaston tiloissa tai
vapaissa luokissa. Taukotunteja voi käyttää myös itsenäisesti
suoritettavien kurssien opiskeluun.
RO –tuokio pidetään perjantaisin klo 10.25 – 10.40. Tuokiot ovat
pääsääntöisesti kotiluokissa, ellei RO ilmoita muutoksesta. RO, muut
opettajat, rehtori ja opo käyttävät näitä tuokioita ilmoitusasioihin. Myös
opiskelijakunta ja eri vuosiluokat voivat käyttää RO-tuokioita asioiden ja
tapahtumien informointiin.

Ruokailu ja välitunnit

Lukiolaisten ruokailu alkaa klo 12.10. Koeviikolla voi ruokailla myös klo
11.10 - 11.40. Välitunnin voi olla ulkona tai sisällä tai lukion luokissa.
Koulukeskuksen pääsisäänkäynnin aulassa ei saa oleskella koulun
välituntien aikana.

Koeviikot

Kokeet pidetään koeviikolla. Koepäivä alkaa klo 9.00.
Koepäivän aikataulu on seuraava:
o Koe
o Palaute
o Ruokailu
o Kokeen valmistelutunti
o Palkkien 6, 7 ja 8 opetusta

9.00 – 11.55
11.55 – 12.10
12.10 – 12.40
12.40 – 13.30
13.30 -

Kokeesta saa poistua aikaisintaan klo 10. Kokeista annetaan välitön
palaute koepäivänä klo 11.55 - 12.10. Kokeiden valmistelutunnit ovat klo
12.40 - 13.30/15.00. Palaute- ja valmistelutunneilta ei voi olla poissa
ilman opettajalta saatua lupaa kuten muiltakaan tunneilta.
Sähköiset kokeet palautetaan opiskelijan omaan sähköpostiin viimeistään
arvioinnin valmistuttua.
Kokeiden uusimiseen tarkoitettuja uusintakoepäiviä on jokaisessa
jaksossa yksi. Uusintakokeessa voi uusia hylätyn kokeen tai yrittää
korottaa jotakin arvosanaa. Uusintakokeeseen on ilmoittauduttava
Wilman kautta viimeistään koetta edeltävänä perjantaina klo 12.00.
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KIERTOTUNTIKAAVIO
Tunti
1
2
3
4
5
6
7
8

9:00
9:45
10:40
11:25
12:10
12:40
13:35
14:20
15:05

Poissaolot

MA TI
KE
4
5
2
4
5
2
2
3
1
2
3
1
~ RUO KAI
5
1
5
6
1
4
6
7
4
7

KOEVIIKON KIERTOTUNTIKAAVIO
TO
1
1
3
3
LU
4
8
8

PE
3
3
5
5
~
4
2
2

Tunti MA
TI
KE
1 4
5
2
2 4
5
2
3 4
5
2
4 4
5
2
~ RUO KAI
5 5
2
1
6 6
2
1
7 6
7
8
7

TO PE
1
3
1
3
1
3
1
3
LU
~
3
(4)
8
(4)
8

Opiskelu päivälukiolaisena edellyttää aina tunneille osallistumista. Myös
kokeiden valmistelu- ja palautustunnit ovat pakollisia. Huoltajan tulee
selvittää poissaolot Wilman kautta (linkki Wilmaan löytyy lukion
kotisivulta). Huoltajan voi merkitä poissaolon terveydellisistä syistä
johtuvaksi tai luvattomaksi.
Muihin poissaoloihin tulee olla pätevä syy ja poissaololupaa pitää hakea
etukäteen yksittäiseksi tunniksi aineen opettajalta, enintään kolmeksi
päiväksi ryhmänohjaajalta ja pidemmäksi ajaksi rehtorilta. Lupa haetaan
Wilman kautta. Huoltaja ei itse merkitse poissaoloa luvalliseksi, jos syy ei
ole terveydellinen.
Mikäli 18-vuotta täyttänyt opiskelija ei anna vanhemmille lupaa selvittää
poissaoloja Wilman kautta, opiskelijan tulee tuoda aineenopettajalle
lääkärin, terveydenhoitajan tai muun viranomaisen antama luotettava
selvitys poissaolostaan. Täysi-ikäinen opiskelija voi halutessaan antaa
vanhemmille oikeuden selvittää poissaoloja ilmoittamalla asiasta Wilman
yhteystietolomakkeella.
Koeviikolla pidettävästä kurssikokeesta voi olla poissa vain painavasta
syystä. Jos opiskelija joutuu olemaan poissa kokeesta tai
uusintakuulustelusta sairauden vuoksi, niin huoltajan tulee ilmoittaa
asiasta aineenopettajalle ennen koetta. Aiheeton poissaolo lasketaan
suorituskerraksi.

Poissaolojen korvaus

Mikäli opiskelijalla on selvittämättömiä poissaoloja ennen koetilaisuutta,
opiskelija ei voi osallistua kokeeseen. Jos opiskelijalle kertyy kurssilta
poissaoloja yli 7 oppituntia, kurssisuoritusta on täydennettävä seuraavaan
uusintakokeeseen mennessä. Täydentämisen tavasta on neuvoteltava
kurssin opettajan kanssa.
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LUKION KÄYTÄNNÖT
Oppikirjat ja -materiaalit Kaikilla syksyllä 2021 aloittavilla on oikeus saada oppimateriaalinsa
lukiolta ja lukio tarjoaa oppikirjat lainattavaksi myös toisen ja kolmannen
vuoden opiskelijoille. Kirjoja jaetaan jakson ensimmäisellä tunnilla.
Lainausaika on kurssin/opintojakson opetusaika, yleensä jakso. Opiskelija
palauttaa kirjan siistissä kunnossa. Lainattavat oppikirjat ovat paperisia
oppikirjoja tai digitaalisia lisenssejä. Opiskelija voi myös edelleen itse
hankkia oppikirjat tämän opinto-oppaan lopussa olevan listan mukaan.
Joillain vanhan oppimäärän mukaisilla syventävillä/soveltavilla kursseilla
voi olla välinemaksuja ja niistä saa tietoa ko. aineen aineenopettajalta.
Myös leirikouluihin osallistumisesta voidaan periä maksuja, kunhan
kyseessä on opiskelijalle valinnaisesta suorituksesta.
Tietokone

Jokaisen opiskelijan tulisi olla valmis käyttämään kaikilla tunneilla
kannettavaa tietokonetta. Opiskelija voi hankkia oman koneen, johon
asennettavien ohjelmien hankinnassa ja asennuksessa lukio tarjoaa apua.
Mikäli opiskelijalla ei ole käytettävissä omaa konetta, lukio lainaa sellaisen
lyhytaikaisesti tai koko opintojen ajaksi. Mikäli opiskelija lainaa konetta
lukiolta, hänen tulee sitoutua lukion määrittelemiin käyttöehtoihin.
Ohjeet läppäreiden hankintaan löytyvät tämän oppaan loppupuolelta.

Wilma

Wilman avulla opiskelijat ja huoltajat pystyvät näkemään mm.
kurssivalinnat, opintosuoritukset, työjärjestykset sekä selvittämään
poissaolot ja lähettämään pikaviestejä lukion henkilökunnalle. Opiskelijat
ja huoltajat saavat Wilmaan omat käyttäjätunnukset sekä salasanat. Linkki
Wilmaan löytyy Elisenvaaran lukion kotisivulta. Opiskelun sekä kodin ja
koulun yhteistyön sujuvuuden kannalta on tärkeää, että huoltajat ja
opiskelijat seuraavat Wilmaa säännöllisesti lukuvuoden kouluviikkojen
aikana.

Kulkuneuvot

Kulkuneuvot säilytetään lukittuna niille osoitetuilla paikoilla, polkupyörät
pyörätelineissä ja mopot, moottoripyörät ja autot yläpihan perällä olevalla
paikoitusalueella.

Teemapäivät ja retket

Lukio ja sen opiskelijakunta järjestävät erilaisia retkiä, teemapäiviä ja
muuta vapaa-ajan toimintaa. Koko lukion tai opintoryhmien yhteisillä
retkillä (esim. opintoretket, leirikoulut, teatterimatkat jne.) tulee aina olla
lukion lupa sekä valvojat oppilaitoksen puolesta.
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Oppimiskeskuksen tiloja voidaan käyttää lukiolaisten vapaaajantoimintaan, esimerkiksi opiskelijakunnan illanviettoihin. Lupa
illanvieton järjestämiseen pyydetään rehtorilta. Siivouksesta ja muista
käytännön
järjestelyistä
tulee sopia vahtimestarin kanssa.
Opiskelijakunnan virallisesti järjestämissä tilaisuuksissa opettajat toimivat
valvojina. Opiskelijoiden vapaamuotoiset illanvietot eivät ole koulun
toimintaa.
Koulun ja oppilaskunnan järjestämistä tapahtumista tiedotetaan aina
huoltajille. Muunlaisia kouluajan ulkopuolisia tapahtumia ei lukion
nimissä saa järjestää. Lukio ei valvo eikä vastaa tapahtumista, joita
lukiolaiset järjestävät yksityishenkilöinä.
Opiskelijakunta

Lukion opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki lukion opiskelijat. Sen tehtävänä
on suunnitella ja edistää opiskelijoiden yhteistoimintaa. Opiskelijakunta
toimii myös vaikutuskanavana, jonka kautta opiskelijat osallistuvat lukion
kehittämiseen yhteistyössä opettajakunnan ja rehtorin kanssa.
Luokattomassa lukiossa opetusryhmien kokoonpanojen vaihdellessa
opiskelijakunnan rooli yhteishengen luojana korostuu. Opiskelijakunnan
hallituksen jäseniä ovat opiskelijoiden valitsemat edustajat, joita on
jokaiselta vuosikurssilta. Opiskelijakunta valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja sihteerin. Hallituksen vahvistaa opiskelijakunnan
vuosikokous.
Opiskelijakunnan hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuussa
päättämään toimintaansa liittyvistä asioista. Ohjaajana ja yhdyshenkilönä
opettajakuntaan toimii lehtori Hanna Pietilä.
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ARVIOINTI JA TODISTUKSET
Arvioinnin merkitys

Opiskelijan oppimisen arvioinnin tehtävänä on edistää oppimista.
Opintojen aikainen arviointi ja palautteen antaminen ovat osa opiskelijan
ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Arvioinnilla opiskelijaa kannustetaan
omien tavoitteiden asettamiseen ja oikeuden työskentelytapojen
valintaan. Arviointi antaa samalla opiskelijalle ja huoltajalle palautetta
opintojen edistymisestä ja oppimistuloksista. Lisäksi arvioinnin avulla
välitetään tietoa opinnoista mm. jatko-opintojen järjestäjille. Arvosanan
antaminen on vain yksi arvioinnin muoto, lisäksi lukiossa toteutetaan mm.
jatkuvaa arviointia ja itsearviointia.

Arvioinnin periaatteet

Opintosuorituksesta annetaan arvosana kurssin tai opintojakson
päätyttyä. Jokainen opintokokonaisuus arvioidaan toisistaan riippumatta.
Kurssin tai opintojakson alussa opiskelijalle selvitetään arvioinnin
perusteet. Annettava arvosana perustu monipuoliseen näyttöön
oppiaineen tavoitteiden saavuttamisesta. Erilaisten tuotosten lisäksi
käytetään opiskelijan oppimisen ja työskentelyn havainnointia. Arvosanan
antamisen tukena voidaan käyttää opettajan ja opiskelijan välisiä
keskusteluja sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia.
Numeroarvioinnin asteikko on 4-10. Pakolliset ja valtakunnalliset opinnot
arvioidaan numeroin. Opinto-ohjaus, teemaopinnot sekä valtakunnalliset
ja koulukohtaiset soveltavat opinnot arvioidaan suoritettu/hylätty (=S/H).
Diagnosoidut vammat tai niihin rinnastettavat vaikeudet (lukemis- ja
kirjoittamishäiriö, kielelliset vaikeudet tms.) otetaan huomioon
arvioinnissa siten, että opiskelijalla on mahdollisuus erityisjärjestelyihin ja
vaihtoehtoisiin tapoihin osoittaa osaamisensa. Kyseiset vaikeudet voidaan
ottaa huomioon määrättäessä opiskelijan kurssiarvosanaa.

Uusinta ja korotus

Hylättyä kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa uusimalla yhden kerran
kurssikoetta seuraavana uusintakoepäivänä tai muuna kurssin opettajan
kanssa sovittuna aikana seuraavana jakson kuluessa.
Muiden
mahdollisten kurssin arviointiin kuuluvien näyttöjen uudelleen
suorittamisesta tulee sopia asianomaisen opettajan kanssa. Hylätyn
kurssin voi myös opiskella uudelleen niin pian kuin se on mahdollista.

Puutteet ja keskeytykset Jos opiskelijalla on kurssin tai opintojakson suorituksista niin merkittäviä
puutteita, ettei opettaja pysty arvioimaan kurssia, kurssiarvosanan
paikalle tulee merkintä P (=puutteita). Jos opiskelija jättää kurssin kesken
tai opiskelijalla on liikaa/luvattomia poissaoloja, kurssiarvosanan paikalle
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tulee merkintä K (=kesken). Opiskelija, jolla on selvittämättömiä
poissaoloja, ei saa kurssiarvosanaa.
K- tai P-merkinnän saaneella opiskelijalla on seuraavaan uusintakokeesen
asti mahdollisuus täydentää suorituksiaan, sen jälkeen merkinnät
poistuvat. Jos kurssi tai opintojakso kuuluu tai opiskelija haluaa sen
kuuluvan opinto-ohjelmaansa, se on suoritettava uudelleen. Rehtori voi
perustellusta syystä myöntää lisäaikaa keskeneräisten kurssien
suorittamiselle.
Kokonaissuoritusmäärä

Lukion suoritusmäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut kurssit,
eikä mitään voi jälkikäteen enää poistaa. Koulukohtaisista soveltavista
kursseista suoritusmäärään lasketaan vain ne kurssit, jotka on suoritettu
hyväksytysti.
Pakollisista ja valtakunnallisista opinnoista tulee
oppiaineessa olla suoritettuna 2/3 opinnoista hyväksytyillä arvosanoilla.
Jos opiskelijan pakollisista tai valtakunnallisista opinnoista on hylättyjä
arvosanoja (4) yli kolmasosa, opiskelijan pitää välittömästi ottaa yhteyttä
opinto-ohjaajan tai aineenopettajaan. Mahdollisuudet hylättyjen kurssien
suorittamiseen tai opinto-ohjelman muuttamiseen tulee selvittää ennen
kuin oppiaineen opintoja voi jatkaa.

Todistukset

Vain ensimmäisen vuoden opiskelijat saavat syyslukukaudella
jaksotodistuksen siihen asti suorittamistaan kursseista, muut näkevät
suorituksensa Wilmassa. Lukuvuoden 2021–22 viimeinen jaksoarviointi
on nähtävillä Wilmassa viimeistään ke 15.6. Paperitodistuksen opiskelija
saa tarvittaessa hakemalla sen kansliasta.
Lukion päätteeksi opiskelija saa päättötodistuksen lukion oppimäärän
suorittamisesta. Siihen merkitään opiskellut oppiaineet, suoritettujen
kurssien määrä sekä arviointi opetussuunnitelman mukaisesti.
Mikäli opiskelija pyytää, hän voi saada päättötodistukseen numeron sijaan
suoritusmerkinnän (S) liikunnasta ja niistä oppiaineista, joissa suorituksia
on vain yksi kurssi tai 2 opintopistettä. Valinnaisissa vieraissa kielissä Smerkinnän voi saada vielä suoritettuaan 2 kurssia tai 4 opintopistettä.

Suulliset tentit

Ennen päättötodistuksen saamista opiskelija voi osallistua oppiaineen
suulliseen kuulusteluun eli tenttiin. Tentillä voi korottaa oppiaineen
päättötodistusarvosanaa, mikäli opiskelija osoittaa tentissä suurempaa
kypsyyttä ja aineen hallintaa kuin kurssien arvostelun mukaan määräytyvä
arvosana edellyttäisi. Koko oppiaineen oppimäärän korotustentin voi
suorittaa vielä yo-kirjoitusten jälkeen.
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OPISKELIJAN TUKEMINEN
Opintotuki

Lukiolainen, joka ei enää saa lapsilisää, voi saada opintotukea.
Opintotukeen kuuluvat opintoraha, asumislisä ja opintolainan
valtiontakaus. Hakemus tarvittavine liitteineen toimitetaan kansliaan tai
suoraan Kelalle. Opintotukea voi hakea myös Kelan verkkopalvelussa
(www.kela.fi/asiointi), josta löytyy tietoa myös muista Kelan myöntämistä
tuista. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksin. Lisätietoja
saa kansliasta tai opinto-ohjaajalta.

Koulumatkat

Maksuttomaan koulutukseen oikeutettu voi saada koulumatkatukea, jos
koulumatka on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan. Muilla kuin
maksuttomaan koulutukseen oikeutetuilla matkan täytyy olla vähintään
10 kilometriä, jotta voi saada koulumatkatukea. Koulu maksaa opiskelijan
koulumatkat yli 5 km – 10 km matkalta Pöytyän kunnan järjestämissä
kuljetuksissa. Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saa kelan sivuilta ja
kansliasta. Ostotodistuksen opiskelija saa kansliasta.

Opiskelijahuolto

Opiskelijahuolto tarjoaa lukiolaisille tukea erilaisissa opiskeluajan
ongelmissa. Opiskelijahuollon parissa työskentelee useita eri henkilöitä,
joiden kaikkien puoleen voi kääntyä sekä kouluun että yksityiselämään
liittyvissä asioissa. Heiltä voi varata ajan puhelimitse tai Wilman kautta.
Toki voi myös poiketa D-viipaleessa juttelemassa henkilökohtaisesti.
Yhteydenotot ja keskustelut ovat aina luottamuksellisia.
Kouluterveydenhoitaja on tavattavissa lukiolla ma, ti ja ke.
Avovastaanotto ilman ajanvarausta ma klo 10.30 – 11.15 ja ke klo 10.30 –
11.00. Terveystarkastukset suoritetaan lukion 1. ja 2. vuoden
opiskelijoille. Ajanvaraukset puhelimella tai Wilman kautta.
Lääkärin vastaanotto on koululla tiistaisin, ajanvaraukset
terveydenhoitajan kautta.
Kuraattorin tehtävänä on edistää lukiolaisten sosiaalista hyvinvointia. Hän
voi
auttaa
esimerkiksi
itsenäistymiseen,
ihmissuhteisiin,
koulumotivaatioon tai muihin arjen murheisiin liittyvissä asioissa.
Kuraattori tapaa nuoria sekä nuorten omasta aloitteesta, että
vanhempien tai opiskelijahuollon yhteydenottojen perusteella.
Koulupsykologi ohjaa ja tukee lukiolaisia opiskeluun, kehittymiseen ja
elämäntilanteeseen liittyvissä vaikeuksissa. Palvelun tavoitteena on
opiskelijoiden mielenterveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen. Psykologi
toimii yhteistyössä muiden auttamistahojen kanssa. Opiskelija voi
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hakeutua psykologin asiakkaaksi omatoimisesti tai opettajien tai
terveydenhoitajan yhteydenoton kautta. Toivottavaa on myös, että
vanhemmat ottavat tarvittaessa yhteyttä psykologiin. Psykologipalvelu on
luottamuksellista ja maksutonta palvelua opiskelijalle.

Tapaturmat

Tapaturmasta, joka sattuu koulussa tai koulumatkalla, tulee ilmoittaa
välittömästi opettajalle, koulun kansliaan, vahtimestarille tai
terveydenhoitajalle. Tapaturmasta tehdään vahinkoilmoitus koulun
vakuutusyhtiölle. Aiheutuneista kuluista voi anoa korvausta toimittamalla
kaikki kuitit tapaturmasta aiheutuneista kuluista kansliaan.

Opiskelijatutorit

Tutorit ovat lukion ylempien vuosikurssien opiskelijoita, jotka ohjaavat
omissa pienryhmissään lukio-opintojaan aloittavia opiskelijoita. Heidän
puoleensa on helppo kääntyä pienimmissäkin pulmatilanteissa. Lv. 2021–
2022 tutoreita ovat Nea Hartikka, Emmi Isomäki, Mira Korpi, Kaisa Laiho,
Lilja Lehtonen, Romet Mägi, Jesse Mäki, Sofia Peltola ja Sanni Ääri.
Tutoreiden ohjaajana toimii Anu Virpi.

Erityisopetus

Erityisopetuksen tarvetta arvioidaan lukio-opintojen alkuvaiheessa.
Erityisopettaja kartoittaa lukivaikeudet seulontatestillä ja samassa
yhteydessä tehdään muut tarvittavat yksilötestaukset. Testeihin on
mahdollista hakeutua myös opintojen kuluessa. Testien ja erityisopettajan
arvion perusteella opiskelijalle annetaan erityistä tukea ja ohjausta.
Oppiainekohtaisista tukitoimista sovitaan yhdessä opettajien ja
tarvittaessa rehtorin kanssa.

Lukivaikeus

Lukivaikeus ei ole este lukio-opiskelulle, mutta sen huomiointi on tärkeää,
jotta opiskelija ei joudu yksikseen kamppailemaan mahdollisten
opiskeluongelmiensa kanssa. Ensisijaisen tärkeää on opiskelijan oma
aktiivisuus ja halu opetella pärjäämään oman lukivaikeutensa kanssa.
Opiskelijalla on mahdollisuus saada kokeissa erityisjärjestelyjä
lukivaikeuden perusteella ja hakea ylioppilastutkintolautakunnalta lupaa
erityisjärjesteyihin ylioppilaskokeissa.

Vieraskieliset opiskelijat Elisenvaaran lukiossa ei järjestetä suomi tai ruotsi toisena kielenä ja
kirjallisuus -opintoja. Äidinkielen opinnot voidaan tunnustaa S2opinnoiksi lukiolain ja lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.
Eri kieliryhmiin kuuluvien opetusta voidaan tukea erityisopetuksen
keinoin ja ylioppilaskokeeseen voi osallistua S2-opiskelijana.
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YLIOPPILASTUTKINTO
Tutkinnon suorittaminen Lukion oppimäärän (75 kurssia tai 150 opintopistettä) suoritettuaan
opiskelija saa lukion päättötodistuksen. Suoritettuaan ylioppilaskokeet
hyväksytysti, saa ylioppilastodistuksen. Ylioppilastodistusta ei voida
myöntää, ennen kuin päättötodistuskin on hyväksytty.
Ylioppilastutkinnon suorittamisen voi aloittaa jo lukio-opintojen
kestäessä. Ennen tutkintoon osallistumista tulee olla opiskeltuna
kirjoitettavan tutkintoaineen pakolliset kurssit. Kokeita järjestetään
syksyllä ja keväällä ja suorituksen voit hajauttaa kolmeen peräkkäiseen
koekertaan.

Ylioppilaskokeet

Mikäli tutkinnon suorittaminen alkaa syksyllä 2021, tutkintoon kuuluu
vähintään neljä koetta. Äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kolme
muuta pakollista koetta voi valita seuraavien neljän kokeen joukosta:
toisen kotimaisen kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja
yksi reaaliaineen koe. Pakollisiin kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi
pitkän oppimäärän koe. Mikäli tutkinnon suorittaminen alkaa keväällä
2022 tai sen jälkeen, tutkintoon kuuluu vähintään viisi pakollista koetta.
Tutkintoon voi lisäksi sisällyttää yhden tai useamman ylimääräisen
kokeen.
Kaikki kokeet suoritetaan digitaalisesti. Kokeessa tulee olla mukana
tietokone, tietokoneen virtajohto ja kuulokkeet. Opiskelijan tulee osata
käynnistää oma tietokoneesi USB-muistitikulta. Tarkempia ohjeita
kokeiden suorittamisesta annetaan opintojen aikana.

Erityisjärjestelyt

Mikäli opiskelija tarvitsee ylioppilaskokeessa erityisjärjestelyjä, hänen
tulee ottaa yhteyttä rehtoriin ennen kokeisiin ilmoittautumista. Yhdessä
rehtorin kanssa laaditaan hakemus koesuoritusta heikentävän syyn
huomioon ottamisesta ylioppilastutkinnossa. Liitteeksi tulevat
tarvittaessa lääkärintodistus, erityisopettajan lausunto ja opettajien
lausunnot. Koesuoritusta heikentävinä syinä otetaan huomioon mm.
lukivaikeus tai sairaus, vamma, erityisen vaikea elämäntilanne tai
vieraskielisen kokelaan opetuskielen puutteellinen hallinta.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen kevään kirjoituksiin tapahtuu marraskuussa ja syksyn
kirjoituksiin kesäkuun alussa. Ilmoittautumiset ovat jokaisella
tutkintokerralla sitovia. Kokeesta pois jääminen tulkitaan yrityskerraksi.
Kerran valittua kokeen pakollisuutta tai vapaaehtoisuutta ei voi muuttaa.
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Ylioppilastutkintolautakunta kerää kokelailta yo-tutkintomaksuja. Maksut
ovat tällä hetkellä perusmaksu 14 euroa ja ainekohtainen maksu 28 euroa.
Lukio
laskuttaa
maksut
opiskelijoilta
ja
tilittää
ne
ylioppilastutkintolautakunnalle.
Arvostelu ja arvosanat

Lukion opettajat tekevät valmistavan arvostelun ja pisteet näkyvät
Wilmassa. Lopullinen arvostelu tapahtuu ylioppilastutkintolautakunnassa,
ja
sen tulokset
ovat nähtävillä Opintopolku-järjestelmässä
Ylioppilaskokeista saatavat arvosanat ovat seuraavat: L = laudatur, E =
eximia cum laude approbatur, M = magna cum laude approbatur, C = cum
laude approbatur, B = lubenter approbatur, A = approbatur, I = improbatur
(= hylätty).

Yo-kokeen uusiminen

Hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraavien kolmen
tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn
kokeen niin monta kertaa kuin haluaa. Tämä koskee sekä pakollisia että
ylimääräisiä kokeita. Pakollisen hylätyn kokeen voi uusia eri tason kokeena
kuin hylätty koe, edellyttäen että tutkintoon sisältyy edelleen yksi pitkän
oppimäärän koe. Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin
haluaa. Jos uusiminen tapahtuu ennen tutkinnon valmistumista,
merkitään ylioppilastutkintotodistukseen paras arvosana.

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita yo-tutkintolautakunnan kotisivulta ylioppilastutkinto.fi.

YLIOPPILASTUTKINNON AIKATAULUT 2021 - 22
SYKSY 2021
ma 13.9.
ke 15.9.
pe 17.9.
ma 20.9.
ti 21.9.
to 23.9.
pe 24.9.
ma 27.9.

Äidinkieli ja suomi toisena kielenä
Psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia
Englanti (A)
Ruotsi
Matematiikka
Uskonto, elämänk.tieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto
Äidinkieli
Vieraat kielet, lyhyt oppimäärä

KEVÄT 2022
ti 15.3.
to 17.3.
pe 18.3.
ma 21.3.
ke 23.3.
pe 25.3.
ma 28.3.
ke 31.3.

Äidinkieli ja suomi toisena kielenä
Vieraat kielet, lyhyt oppimäärä
Äidinkieli
Englanti (A)
Matematiikka
Uskonto, elämänk.tieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede ja terveystieto
Ruotsi
Psykologia, filosofia, historia, fysiikka ja biologia
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OPPIMATERIAALIT
Oppimateriaalikirjasto

Lukion oppimateriaalikirjasto tarjoaa oppikirjoja lainattavaksi toisen ja
kolmannen vuoden opiskelijoille. Kirjat jaetaan kurssin ensimmäisellä
tunnilla. Lainausaika on kurssin opetusaika, yleensä jakso. Opiskelija
sitoutuu palauttamaan kirjan siistissä kunnossa. Lainattavat oppikirjat
ovat paperisia oppikirjoja.
Toisen ja kolmannen vuoden opiskelija voi myös edelleen itse hankkia
oppikirjat uusina, käytettyinä tai digitaalisina seuraavilla sivuilla olevan
listan mukaan. Ohjeet omien kirjojen hankintaan:
 Katso tarkasti jokaisen oppiaineen ja kurssin kohdalta tarvittavat
oppikirjat.
 Jos hankit digikirjan, tutki verkkokaupasta lisenssien hintoja.
 Yo-kirjoituksiin tarvittavat oppikirjat kannattaa hankkia 48 kk (=
4v) lisenssillä.
Ensimmäisen vuoden opiskelijat ovat uuden oppivelvollisuuslain piirissä ja
heille tarjotaan käyttöön kaikki oppimateriaalit, mukaan lukien tarvittavat
ohjelmistolisenssit. Paperiset kirjat lainataan oppimateriaalikirjastosta,
kuten vanhemmillekin opiskelijoille. Opiskelija sitoutuu palauttamaan
lainaamansa kirjat opintojakson päätyttyä hyvässä kunnossa. Varsinkin
kielissä on käytössä digitaalisia kirjoja. Opiskelija sitoutuu siihen, että hän
käyttää saamiaan digilisenssejä ehtojen mukaisesti ja vain omaan
opiskelukäyttöönsä.

Tietokoneiden lainaus

Oppikirjojen lisäksi oppimateriaalikirjastosta voi lainata kannettavan
tietokoneen lyhytaikaisesti tai koko opintojen ajaksi. Mikäli opiskelija
haluaa lainata tietokoneen, hänen tulee sitoutua käyttämään konetta vain
opiskelutarkoituksiin ja hyväksyä lukion määrittelemät lainaehdot.
Opiskelija voi aina käyttää myös omaa tietokonettaan opinnoissa. Ohjeet
koneen teknisistä vaatimuksista opinto-oppaan sivulla 21.
Lisätietoja tietokoneista ja niiden lainaamisesta antavat rehtori Ari Höyssä
ja vararehtori Ari Heino.
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Elisenvaaran lukiossa käytettävät oppikirjat (LOPS2016)
Aine ja kurssi

Oppikirja, kustantaja ja ISBN-numero

Äidinkieli
Oppikirjat pakollisilla kursseilla 1-6 sekä syventävillä kursseilla 7-9:
- Särmä Suomen kieli ja kirjallisuus (Otava) ISBN 978-951-1-28914-2 (Oppikirjaa käytetään koko lukion ajan!)
- Jukola Kielikirja (Sanoma Pro) ISBN 9789526353081
Särmä-oppikirjan voi halutessaan hankkia myös digikirjana: digikirja (48kk) ISBN 978-951-1-29027-8
Englanti (A)
4 On Track 4 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-3441-7, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-3795-1
5 On Track 5 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-3538-4, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-3813-2
6 On Track 6 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-3524-7, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-3820-0
7 On Track 7 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4433-1, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4434-1
8 On Track 8 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4440-9, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4440-9
Kursseilla 4-7 ja 9 on käytössä lisäksi kielioppikirja
Grammar to Go -kielioppikirja (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-0388-8, digikirja 48kk 978-952-63-24758-30
Ruotsi (B)
4 Fokus 4 (Otava) ISBN 978-951-1-28370-6, digikirja (6kk) 978-951-1-30058-8, digikirja (48kk) 978-951-1-28945-6
5 Fokus 5 (Otava) ISBN 978-951-1-28756-8, digikirja (6kk) 978-951-1-30059-5, digikirja (48kk) 978-951-1-29160-2
6 Fokus 6 (Otava) ISBN 978-951-1-30755-6, digikirja (6kk) 978-951-1-31374-8, digikirja (48kk) 978-951-1-31372-4
7 Fokus 7 (Otava) ISBN 978-951-1-31378-6, digikirja (6 kk) 978-951-1-31375-5, digikirja (48 kk) 978-951-1-31373-1
8 Fokus Abi 12kk ONL (Otava) digikirja ISBN 978-951-1-34723-1
Saksa (B3)
7 Magazin.de 7 (Otava) ISBN 978-951-1-31266-6, digikirja (6kk) 978-951-1-31274-1, digikirja (48kk) 978-951-1-31273-4
8 Magazin.de 8 (Otava) ISBN 978-951-1-31267-3, digikirja (6kk) 978-951-1-31276-5, digikirja (48kk) 978-951-1-31275-8
9 Magazin.de Abi 12 kk ONL (Otava) ISBN 978-951-1-33571-9
Venäjä (B3)
1 Ponjatno! 1 — Lukion B3-venäjää, 5. tark. painos, 2019. (Finn Lectura) ISBN 9789511340140
Opinto-ohjaus
1 Minä opiskelijana, (studeo.fi/lukio/oppimateriaalit)
2 Jatko-opinnot ja työelämä, (studeo.fi/lukio/oppimateriaalit)
Biologia
3 Bios 3 Solu ja perinnöllisyys (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4248-1, digikirja (6kk/48kk) 978–952-63-4415-7
4 Bios 4 Ihmisen biologia (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4605-2, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4649-6
5 Bios 5 Biologian sovellukset (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4638-0, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4666-3
Maantieto
2 Geos 2 Sininen planeetta (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4179-3, digikirja (6kk/48kk) 978–952-63-4285-6
3 Geos 3 Yhteinen maailma (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4612-0, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4629-8
4 Geos 4 Geomedia - tutki, osallistu ja vaikuta (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4617-5, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4643-4
Fysiikka
4 Fysiikka 4 Voima ja liike (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-3515-5, digikirja (6kk/48 kk) 978-952-63-4428-7
5 Fysiikka 5 Jaksollinen liike ja aallot (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-3516-2, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4501-7
6 Fysiikka 6 Sähkömagnetismi (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-3517-9, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4505-5
7 Fysiikka 7 Aine ja säteily (Sanoma Pro) 978-952-63-3519-3, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4509-3
9 Mafynetti YO-kertauskurssi (mafyvalmennus.fi)
Kemia
4 Mooli 4 (Otava) ISBN 978-951-1-29431-3, digikirja (6kk) 978-951-1-30112-7, digikirja (48kk) 978-951-1-29429-0
5 Mooli 5 (Otava) ISBN 978-951-1-29432-0, digikirja (6kk) 978-951-1-30105-9, digikirja (48kk) 978-951-1-29430-6
7 Mafynetti YO-kertauskurssi (mafyvalmennus.fi)
Historia
2 Historia ajassa 2 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-3542-1, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-3688-6
3 Historia ajassa 3 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-3543-8, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-3689-3
4 Historia ajassa 4 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4154-5, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4160-6
6 Historia ajassa 6 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4156-9, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4164-4
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Yhteiskuntaoppi
1 Kanta 1 (Edita) ISBN 978-951-37-6776-1, digikirja (6kk) 978-951-37-6906-2, digikirja (48kk) 978-951-37-6780-8
2 Kanta 2 (Edita) ISBN 978-951-37-6777-8, digikirja (6kk) 978-951-37-6913-0, digikirja (48kk) 978-951-37-6827-0
3 Kanta 3 (Edita) ISBN 978-951-37-6778-5, digikirja (6kk) 978-951-37-7069-3, digikirja (48kk) 978-951-37-7068-6
4 Jokaisen oikeustieto (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-5107-0, digikirja (12 kk) ISBN 978-952-63-5252-7
Filosofia
1 F-sana 1 (Edukustannus) ISBN 978-952-288-336-0
2 F-sana 2 (Edukustannus) ISBN 978-952-288-415-2
3 F-sana 3 (Edukustannus) ISBN 978-952-288-703-0
4 F-sana 4 (Edukustannus) ISBN 978-952-288-707-8
Uskonto
2 Verso 2 Maailmanlaajuinen kristinusko (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4054-8, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4055-5
4 Verso 4 Uskonto Suomessa (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4637-3, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4651-9
5 Verso 5 Uskonto kulttuurissa (Sanoma Pro) vain digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4979-4
6 Verso 6 Uskonto ja media (Sanoma Pro) vain digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-5020-2
paperinen vaihtoehto Verso 5-6 Uskonto kulttuurissa ja mediassa (Sanoma Pro) ISBN 9789526353425
Psykologia
3 Motiivi 3 Tietoa käsittelevä ihminen (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4624-3, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4625-0
4 Motiivi 4 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys ISBN 978-952-63-4641-0, digikirja (6 kk/48kk) 978-952-63-4657-1
5 Motiivi 5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4936-7, digikirja (6 kk/48 kk) 978-952-63-5178-0
Terveystieto
2 Terve 2 Ihminen, ympäristö ja terveys (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-3782-1, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-3083-9
3 Terve 3 Terveyttä tutkimassa (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-3257-4, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4664-9
Taulukkokirja
MAOL-digitaulukot (48kk) ISBN 978-951-1-28254-9
Matematiikka, pitkä
6 Tekijä Pitkä matematiikka 6 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4529-1, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4709-7
7 Tekijä Pitkä matematiikka 7 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4530-7, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4711-0
8 Tekijä Pitkä matematiikka 8 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4531-4, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4713-4
9 Tekijä Pitkä matematiikka 9 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4532-1, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4715-8
10 Tekijä Pitkä matematiikka 10 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4533-8, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4717-2
11 Tekijä Pitkä matematiikka 11 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-0469-4, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4526-0
12 Tekijä Pitkä matematiikka 12 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4534-5, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4719-6
13 Tekijä Pitkä matematiikka 13 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4701-1, digikirja (6kk/48 kk) 978-952-63-4763-9
14 Mafynetti YO-kertauskurssi (mafyvalmennus.fi)
Matematiikka, lyhyt
4 Tekijä Lyhyt matematiikka 4 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4418-8, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4538-3
5 Tekijä Lyhyt matematiikka 5 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4540-6, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4594-9
6 Tekijä Lyhyt matematiikka 6 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4541-3, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4596-3
7 Tekijä Lyhyt matematiikka 7 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4542-0, digikirja (6kk/48kk) 978-952-63-4598-7
8 Tekijä Lyhyt matematiikka 8 (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-4823-0 digikirja (6kk/48 kk) 978-952-63-4827-8
9 Tekijä Lyhyt matematiikka YO-kertaus (Sanoma Pro) ISBN 978-952-63-5024-0 digikirja (12 kk)
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Elisenvaaran lukiossa käytettävät oppikirjasarjat (LOPS2021)
Oppiaine

Kirjasarja

Kustantaja

Äidinkieli ja kirjallisuus

Loisto

SanomaPro

Historia

Historia ajassa (LOPS2016)

SanomaPro

Yhteiskuntaoppi

Kanta

Edita

Saksa

Magazin.de

Otava

Ruotsi

Fokus

Otava

Venäjä

Ponjatno!

Finn Lectura

Pitkä matematiikka

Juuri

Otava

Yhteinen matematiikka

MAY1

Otava

Fysiikka

Vipu

Otava

Lyhyt matematiikka

Huippu

Otava

Kemia

Mooli

Otava

Opo

Studeo opo

Studeo

Uskonto

Lumo

Otava

Filosofia

Ei ala 1. vuonna

Englanti

New Insights

Otava

Psykologia

Skeema

Edita

Terveystieto

Syke

Edita

Maantiede

Manner

Otava

Biologia

Bios (LOPS2016)

SanomaPro

Kaikista oppikirjoista on ensimmäisen vuoden opiskelijoilla käytössä LOPS 2021 mukaiset painokset,
historiaa ja biologiaa lukuun ottamatta (niissä käytetään LOPS2016 kirjaa). Kannattaa huomioida, että
joistain kirjoista on markkinoilla myös vanhan opetussuunnitelman mukaisia kirjoja samalla nimellä.
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ELISENVAARAN LUKION TIETOKONEOHJE 2021
Kannettava tietokone (ei tabletti!) on keskeinen työväline lukiossa. Sitä käytetään joka päivä
tunneilla, kurssikokeissa sekä nykyään jo täysin sähköisissä ylioppilaskokeissa. Jokaisella opiskelijalla
tulee siis olla käytössään kannettava tietokone. Sen käyttö aloitetaan heti ensimmäisinä
koulupäivinä.
Lukiokäyttöön riittää ihan tavallinen kone; varsinkin sähköisissä kokeissa vähän vanhemmat koneet
toimivat jopa paremmin kuin uusinta tekniikkaa sisältävät “pelikannettavat”. Opiskelija voi käyttää
omaa konettaan tai lainata koneen lukiolta lyhytaikaisesti tai koko opintojen ajaksi.
Ongelmatilanteissa on aina mahdollista käyttää lukion koneita.
Jos suunnitelmissa on uuden kannettavan tietokoneen hankinta tai vanhan koneen riittävyys
mietityttää, kannattaa tutustua Ylioppilastutkintolautakunnan tietokonetta koskeviin ohjeisiin.
Tärkeimmät poiminnat:








Windows- tai macOS-käyttöjärjestelmä (Windows-koneet toimivat paremmin sähköisessä
koeympäristössä)
64-bittinen x86-prosessori
4 Gt tai suurempi keskusmuisti (RAM)
Mahdollisuus käynnistää käyttöjärjestelmä USB3-muistilta
Näytön resoluutio vähintään 1360×768 ja koko alle 18 tuumaa
WLAN-verkkokortti opiskeluun ja kurssikokeisiin; Ethernet-liitäntä ylioppilaskokeita varten
(Ethernet-verkkolaite voi olla myös ulkoinen lisälaite esim. USB-liitännällä)
Mahdollisuus liittää kuulokkeet ja mikrofoni joko USB-liitännän tai 3,5 mm:n pistokkeiden
avulla

Lähde: www.ylioppilastutkinto.fi → Määräykset → Yleiset määräykset ja ohjeet → Kokelaan
tietokonetta koskevat ohjeet (liite 2). Luettu 23.5.2021

Muita vinkkejä käytettävyyteen:
 Käytetty kone riittää useimmiten oikein hyvin. Uuden koneen hankkimiselle ei pelkästään
lukio-opintojen takia ole kiirettä.
 Iso kone on raskas kantaa ja vie paljon tilaa pöydältä. 14-15-tuumainen kone on paras
kompromissi koon ja käytettävyyden suhteen.
 Erillinen numeronäppäimistö on kätevä matemaattisissa aineissa, mutta ilmankin pärjää.
 Mattapintainen näyttö ei heijastele niin häiritsevästi kuin kiiltävä.
 Applen uudemmissa koneissa on havaittu paljon yhteensopivuusongelmia langattoman
koejärjestelmän kanssa. Opiskelukäyttöön ne soveltuvat siinä missä Windows-koneetkin.
Kokeessa opiskelija voi tarvittaessa käyttää lukion lainakonetta. Monet perustoiminnot ja
näppäinyhdistelmät ovat kuitenkin käyttöjärjestelmissä erilaisia, mikä kannattaa huomioida.
Lainattavien koneiden tarpeesta toimitetaan kysely Wilman kautta elokuun alussa.
Lisätietoja tietokoneasioissa antaa lukion tvt-vastaava Ari Heino (ari.heino@poytya.fi)
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VINKKEJÄ TEHOKKAASEEN OPISKELUUN
Lukio jatkaa peruskoulussa alkanutta yleissivistävää koulutusta ja valmentaa jatko-opintoihin
yliopistossa, korkeakoulussa tai ammatillisessa oppilaitoksessa. Lukioaika kartuttaa opiskelijan
tietoja, mutta samalla myös taitoja kuten päättelykykyä sekä keskustelu-, väittely-, esiintymis- ja
ryhmätyötaitoja. Lukiokursseilla käsitellään laajoja kokonaisuuksia ja niiden ymmärtämiseksi
tarvitaan oppimistaitoja ja hyvää opiskelutekniikkaa. Itsenäisen työn ja oman vastuun osuus kasvaa.
Opiskelu saattaa tuntua toisinaan vaikealta, kovalta puurtamiselta ja rasittavaltakin. Tällaisia tunteita
esiintyy kaikkialla, missä työskennellään suorituskyvyn ylärajoilla. Opiskelijan ei kannata jäädä yksin
ongelmiensa
kanssa,
vaan
pyytää
ajoissa
apua
opettajilta,
opiskelijatovereilta,
oppilashuoltohenkilökunnalta tai kotijoukoilta.
Jaksamista ja selviytymistä voit myös helpottaa monin omin keinoin. Tässä muutamia harkitsemisen
arvoisia neuvoja lukio-opiskeluun:
o Käytä oppitunnit tehokkaasti: Keskity kuuntelemaan opetusta, tee muistiinpanoja, osallistu ja
kysy epäselvistä asioista.
o Käytä puhelinta ja tietokonetta tunnilla vain oppimiseen, viihdekäyttö häiritsee
keskittymistäsi.
o Hyvä opiskeluilmapiiri ja työrauha luokassa edesauttavat oppimista. Muista, että voit itse
myönteisellä käyttäytymiselläsi vaikuttaa ilmapiiriin sekä omaan että muiden hyvinvointiin.
o Tee annetut läksyt joka päivä ja palauta tehtävät ajoissa. Päivittäinen opiskelu on tehokkainta
kokeisiin valmistautumista, sillä kukaan ei voi oppia koko kurssin asioita parissa illassa.
o Oppikirja on tärkein tietolähteesi, mutta voit etsiä lisätietoja muistakin lähteitä, esimerkiksi
Internetistä. Ole kuitenkin kriittinen varsinkin nettilähteiden suhteen.
o Pyri ymmärtämään lukemasi ja vältä mekaanista ulkoa opiskelua. Kokeile erilaisia
muistamismenetelmiä; laadi kaavioita, miellekarttoja tai jäsentelyjä, alleviivaa tärkeimmät
käsitteet ja lue esimerkiksi kieliä ääneen. Valitse ne menetelmät jotka sopivat itsellesi
parhaiten.
o Tutustu huolella myös oppikirjojen kuviin ja kaavioihin. Ne on laadittu oppimisen
helpottamiseksi, ja yksi kuva kertoo usein enemmän kuin tuhat sanaa.
o Suunnittele ajankäyttösi myös kotona. Keskity läksyihin, kun on läksyjen aika ja nauti vapaaajasta, kun on rentoutumisen aika. Laadi tarvittaessa itsellesi lukujärjestyksen tyyppinen
aikataulu.
o Huolehdi terveydestäsi. Fyysinen kunto luo terveytesi, keskittymiskykysi ja opiskelusi
perustan.
o Ota aina epäselvyyksien ilmetessä yhteys opettajaan, ryhmänohjaajaan, opinto-ohjaajaan tai
rehtoriin. He auttavat ja opastavat sinua mielellään. Opettaja voi antaa sinulle myös
tukiopetusta. Toimi ajoissa.
o Muista, että vastuu oppimisestasi on sinulla itselläsi.
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ELISENVAARAN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1 Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen





Nämä järjestyssäännöt tarkentavat Pöytyän koulutuslautakunnan 7.12.2016 hyväksymiä koulujen ja
oppilaitosten järjestyssääntöjä.
Järjestyssääntöjen tavoitteena on koulun työrauhan ja järjestyksen turvaaminen.
Järjestyssääntöjen ohella lukiossa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja muita lukiota koskevia
määräyksiä. Epäselvät tapaukset ratkaisee lukion rehtori.
Järjestyssäännöt ovat voimassa opiskelijan osallistuessa opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja
muuhun lukion hyväksymään toimintaan.

2 Opiskelijan oikeudet ja velvollisuudet
•
•
•

•

Opiskelu lukiossa edellyttää opetukseen osallistumista. Poissaoloon täytyy aina olla koulun kannalta
hyväksyttävä syy.
Myöhästynyt opiskelija pääsee tunnille, mikäli hän ei opettajan harkinnan mukaan häiritse opetusta.
Mikäli opiskelija on poissa koulusta ilman asiallista syytä, voi koulun rehtori antaa siitä hänelle
huomautuksen. Mikäli aiheettomat poissaolot jatkuvat ja on ilmeistä, ettei opiskelija aio jatkaa
koulunkäyntiä, katsotaan opiskelija eronneeksi koulusta.
Lukion opiskelijakunnan muodostavat kaikki lukion opiskelijat. Opiskelijakuntaa on kuultava sitä koskevissa
asioissa. Opiskelijakuntaa edustaa hallitus.

3 Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen
•
•
•

•
•
•
•

•

Jokaisen yhteisön jäsenen tulee käyttäytymisellään ylläpitää viihtyvyyttä, turvallisuutta ja siisteyttä.
Välitunnit vietetään rehtorin opiskelijoille osoittamissa tiloissa tai ulkona.
Koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Opiskelija on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudella
aiheuttamansa vahingon. Aiheutuneesta vahingosta on viipymättä ilmoitettava rehtorille, jollekin
opettajalle tai vahtimestarille.
Turvallisuuteen liittyvä vika tai puute on välittömästi ilmoitettava koulun henkilökuntaan kuuluvalle.
Koulun alueella on kameravalvonta.
Matkapuhelimia, tietokoneita sekä muita mobiililaitteita tulee käyttää vain opettajan osoittamiin
tarkoituksiin. Oppitunneilla niiden viihdekäyttö on kiellettyä.
Opiskelija ei saa esiintyä päihteiden vaikutuksen alaisena koulussa eikä koulunkäyntiin liittyvissä
tilanteissa. Kaikkien tupakkalaissa määriteltyjen tupakkatuotteiden käyttö on tupakkalain nojalla kielletty
koulun sisätiloissa ja piha-alueella.
Jos opiskelija rikkoo järjestystä tai käyttäytyy sopimattomasti, hän syyllistyy rikkomukseen. Käytettävät
rangaistukset ja muutoksenhaku määritellään lukiolaissa sekä lukion opetussuunnitelman liitteenä
olevassa suunnitelmassa kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.

4 Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen
•
•

Järjestyssäännöistä tiedotetaan opinto-oppaassa ja koulun kotisivuilla
Järjestyssääntöjä seurataan lukion opiskeluhuoltoryhmässä ja ne tarkistetaan vähintään kolmen vuoden
välein tai lainsäädännön muutosten vuoksi.

Outi Jalonen
rehtori

Ari Höyssä
vararehtori

Arttu Saarinen
opiskelijakunnan pj.
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Iida Keiski
opiskelijakunnan sihteeri

RAKENNUSTYÖMAASTA JOHTUVAT POIKKEUSJÄRJESTELYT 2021-22
Elisenvaaran oppimiskeskuksen purku ja rakentamisurakka on käynnistynyt 4.5.2020 ja se
jatkuu suunnitelman mukaisesti syksyyn 2022. Elisenvaaran koulu ja lukio toimivat
rakentamisen ajan väistötiloissa.
Lukion tunnit pidetään pääosin A-viipaleessa, vb1-luokassa ja Helahovissa.
Ylioppilaskirjoitukset pidetään Helahovissa. Opiskelijoilla on mahdollisuus viettää
hyppytuntien aikana aikaansa kirjastossa ja He1-luokassa Helahovissa, silloin kun se on
vapaana.
Työmaa-alueella liikkuminen on ehdottomasti kiellettyä. Työmaa-alue on aidattu, eikä sinne
ole opiskelijoilla asiaa missään olosuhteissa. Ruokalaan, Kurkisaliin ja Kirjastoon kulkiessa ei
työmaa-alueen kautta saa oikaista.
Työmaasta johtuen koulun lähialueella on paljon raskasta liikennettä. Siksi liikkumisessa
työmaan lähistöllä tulee noudattaa varovaisuutta. Liikenne koululle järjestetään seuraavia
periaatteita noudattaen:





Kevyt liikenne koululle kulkee Pätkätien suunnasta. Pyöräkatokset on sijoitettu Cviipaleen seinustalle Pätkätien puolelle.
Koulukuljetukset tulevat päärakennuksen yläpihan suunnasta ja jättävät oppilaat
alapihalle.
Opiskelijoiden ja huoltajien moottoriajoneuvojen parkkipaikkana toimii toistaiseksi
urheilukentän parkkipaikka.
Helahoviin kuljetaan Jukolantien tai urheilunkentältä Helalantielle vievän oikotien
kautta.
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SANASTO
Opetussuunnitelma

Asiakirja, joka määrittelee lukio-opintojen sisällöt. Lyhenne LOPS tai OPS.
OPS vaihtuu lukuvuoden 2021-22 alkaessa. Vanhat opiskelijat jatkavat
vuoden 2016 opetussuunnitelmalla opintojen loppuun asti

Opintosuunnitelma

Jokaiselle opiskelijalle laadittu suunnitelma opintojen etenemisestä.
Koostuu
mm.
kurssivalinnoista,
yo-koesuunnitelmasta
ja
erityisopetustarpeen arvioinnista.

Pakolliset opinnot

Opinnot, jotka jokaisen opiskelijan pitää suorittaa. Valtakunnallisesti
kaikilla samanlaiset.

Valtakunnalliset opinnot Opinnot, jotka ovat opiskelijalle valinnaisia, mutta ne tarjotaan jokaisessa
lukiossa samanlaisina. Vanhassa opetussuunnitelmassa (LOPS2016)
käytetään myös nimitystä syventävät opinnot.
Koulukohtaiset opinnot

Opinnot, jotka ovat opiskelijalle valinnaisia ja jotka toteutetaan
Elisenvaaran lukiossa eri tavoin kuin muissa lukioissa. Esimerkiksi
teemakurssit ja leirikoulut. Vanhassa opetussuunnitelmassa (LOPS2016)
käytetään myös nimitystä soveltavat opinnot.

Kurssi (LOPS2016)

Vanhan opetussuunnitelman mukainen opintokokonaisuus, joka
määrittelee opintojen laajuuden ja sisällöt. Lähes kaikki opinnot
toteutetaan 38 tunnin laajuisina kursseina. Korvautui uudessa OPS:ssa
opintopisteillä, moduuleilla ja opintojaksoilla.

Jakso (LOPS2016)

Vanhassa opetussuunnitelmassa aikajakso, jona noudatettiin tiettyä
lukujärjestystä ja joka päättyi koeviikkoon. Jaksoja oli lukuvuodessa kuusi.
Korvautui uudessa OPS:ssa periodilla.

Periodi (LOPS2021)

Uudessa opetussuunnitelmassa aika, jona noudatetaan tiettyä
lukujärjestystä ja joka päättyy koeviikkoon. Periodeja on lukuvuodessa
kuusi. Sama asia, kuin vanhan OPS:n ajan jakso.

Opintopiste (LOPS2021)

Uudessa opetussuunnitelmassa opintojen laajuuden mittayksikkö.
Laajuudeltaan vastaa suunnilleen vanhan OPS:n puolta kurssia (n. 19 t.)

Moduuli (LOPS2021)

Uudessa
opetussuunnitelmassa
opintojen
sisällöt
kokonaisuus. Voi olla laajuudeltaan 1-4 opintopistettä.

määrittävä

Opintojakso (LOPS2021) Uudessa
opetussuunnitelmassa
opiskelijan
opiskeleman
opintokokonaisuuden nimitys. Opintojaksoon kuuluu yksi tai useampi
moduuli, jotka määrittävät opetuksen sisällöt. Moduulit voivat olla
samasta tai eri oppiaineista. Opintojaksojen laajuus ilmaistaan
opintopisteinä. Vastaa yhtä tai useampaa vanhan OPS:n kurssia.
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