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REHTORIN TERVEHDYS LUKUVUOTEEN 2016 - 2017 

 

Tervetuloa jälleen aloittamaan Joroisten lukion uutta lukuvuotta. Lukuvuosi 2016 - 2017 on Joroisten 

lukion 31. toimintavuosi. Lukuvuoden aikana järjestämme lukion 30-vuotisjuhlan, sillä lukion toiminta 

alkoi virallisesti 1.8. 1986. 

 

Lukion aloittaa tällä kertaa vain 18 uutta opiskelijaa. Lukio-opintoja aloittavien määrä on lukion historian 

pienin. Tämä johtuu ikäluokkien pienenemisestä ja erikoislukioihin lähtevien poikkeuksellisen suuresta 

määrästä. Kokonaisoppilasmäärä lukuvuoden alussa on 77 opiskelijaa. Noora Tuhkanen on lukuvuoden 

2016-2017 ajan vaihto-oppilaana Michiganissä USA:ssa, Emmi Hiltunen palaa vaihto-oppilasvuodeltaan 

Brasiliasta. Lukio saa puolestaan William Kroesin USA:sta vaihto-oppilaaksi koko lukuvuoden ajaksi. 

 

Lehtori Marja Pihlajasalo on virkavapaalla kokonaan tämänkin lukuvuoden ja hänen sijaisenaan toimii 

FM Juha Kaunismäki opettaen ruotsia ja saksaa. Lukion opintojen ohjaajana toimii rehtori Timo 

Smolander.  

 

Opiskelu lukiossa ja ylioppilastutkinto digitalisoituu eli oppimisessa käytetään entistä enemmän 

digitaalisia oppimisympäristöjä, oppimisympäristöjä modernisoidaan ja uuden pedagogiikan 

mahdollisuuksia hyödynnetään. Ylioppilastutkinto siirtyy vaiheittain sähköiseksi niin, että syksyllä 2016 

kirjoitetaan sähköisesti saksan, maantieteen ja filosofian kokeet. Keväällä 2017 kirjoitetaan sähköisesti 

lisäksi psykologia, yhteiskuntaoppi ja ranska. Tietoa sähköisestä ylioppilastutkinnosta saa osoitteesta 

http://www.digabi.fi. Osa lukion luokista kalustetaan tukemaan opiskelua uuden oppimiskäsityksen 

mukaisesti, jossa korostuu yhteistoiminnallisuus  ja ryhmissä työskentely. 

 

Lukio tarjoaa kaikille opiskelijoille panttia vastaan koko lukio-opiskelun ajaksi läppärin. Jokainen 

opiskelija voi luonnollisesti käyttää opiskelussaan myös omia tietokoneitaan. Jotta koneella voi osallistua 

ylioppilaskokeeseen, riittää aivan ”perusläppäri”. Katso vaatimukset osoitteesta: 

https://digabi.fi/2015/06/paatelaitemaarityksia-ajanmukaistettiin-nain-testaat-koneen/. iPad ja muut 

vastaavat tabletlaitteet eivät täytä Ylioppilastutkintolautakunnan vaatimuksia vielä ainakaan tällä hetkellä.  

 

Myös oppimateriaaleissa siirrytään sähköisiin materiaaleihin. Useimmissa oppiaineissa opiskelijat voivat 

valita oppikirjoista joko sähköisen tai paperisen version. Oppikirjaluettelo löytyy tämän oppaan 

loppuosasta. Suurimmassa osassa oppiaineita kurssi- ja muut kokeet suoritetaan sähköisesti.  

 

Joroisten lukion erikoistumislaji on salibandy. Urheiluakatemia jatkaa toimintaansa tarjoten  tänäkin 

lukuvuonna yhtä yleisvalmennuskurssia ja kolme lajivalmennuskurssia lukiolaisen jokaisena 

opiskeluvuonna. Akatemian toimintaan voivat osallistua yleisvalmennuksen osalta muidenkin lajien 

edustajat. Yhteistyö Jyväskylän Happeen kanssa jatkuu ja sitä kehitetään edelleen. Lisäksi 

yhteistyökumppanina salibandyssa on Varkauden Tarmo. Akatemian kautta lukiolaiset voivat opiskella 
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myös valmennuksen ja tuomaroinnin perusteita. Lukioaikanaan opiskelijat voivat suorittaa kaikkiaan jopa 

13 liikunnan akatemiakurssia.  

 

Joroisten lukio on ollut hyvin aktiivinen erilaisissa hankkeissa. ”Linux-pohjainen langaton 

oppimisympäristö”-hanke jatkuu, jonka avulla pystymme hankkimaan lukiolaisille Linux-läppärit ja 

kehittämään koulun langatonta dataverkkoa sekä vaikka opiskella robotiikan alkeita.  

 

Pääsimme myös Opetushallituksen päätöksellä mukaan Suomen lukioiden verkostohankkeeseen, jonka 

avulla uskoakseni pystymme kehittämään edelleen lukiomme oppimisympäristöä. Tämän hankkeen 

avulla kehittyy lukiomme ja muiden lukioiden välinen yhteistyö sekä saamme ideoita ja hyviä käytänteitä 

muilta lukioilta. 

 

Joroisten lukio valittiin osallistumaan EUROSCOLA-kokoukseen 10.11.2016. EUROSCOLA on lukioille 

ja ammatillisille oppilaitoksille (16-18-vuotiaille) Euroopan parlamentin  oma. Euroscola on nuorten 

kokous, johon kutsutaan koululaisryhmiä eri puolilta Euroopan unionia. Euroscola-päivät järjestetään 

Euroopan parlamentin tiloissa Strasbourgissa. Työkielet tapahtumassa ovat pääasiassa ranska ja 

englanti. 

 

Lukion yhtenä painopistealueena on yrittäjyyskasvatus. Joroisten lukioon on perustettu 

opiskelijaosuuskunta. EIHVEL.  EIHVELissä työskentelevät lukiolaiset oppivat yrittäjyyden alkeita 

kantapään kautta. Osuuskunnan toiminnasta vastaavat opettajat Liisa Remes, Terhi Häyrinen ja Ari 

Shemeikka. Työskentelemällä osuuskunnassa opiskelijat voivat rahoittaa Euroopan opintomatkaansa.  

 

Näkyvin osa kansainvälisyyskasvatusta on perinteinen Euroopan opintomatka, EUROTOUR.  

EUROTOUR2017:lla matkaavat kakkoset kohtaavat Euroopan metropolit Prahan ja Berliinin tai iki-

ihanan Krakovan aivan omakohtaisesti menemällä sinne osana lukio-opintoja. Matkaa suunnittelevat ja 

matkan valvojina toimivat Terhi Häyrinen, Jaana Kuivalainen, Juha Liikanen ja Ari Shemeikka. 

Tammikuussa 2017 saamme vieraaksemme opiskelijoita ja opettajia ystävyyskoulustamme Szarvasista 

Unkarista. Näkyvä osa lukion toimintaa on myös vaihto-oppilastoiminta. Lukuvuoden aikana tullaan 

pitämään edelleenkin yhteyttä ystävyyskouluihimme, Ülenurme Gymnasiumiin Virossa ja Vajda Peter 

Gimnaziumiin Unkarissa eri tavoin.  

 

Yrittäjyys- ja kansainvälisyyskasvatusta yhdistävänä hankkeena on tutustuminen pohjois-italialaiseen 

osuustoimintaan. Lukuvuoden aikana toteutamme opintomatkan Italiaan Gardan alueelle, jossa 

osuustoiminta on hyvin voimakasta. Lukiona emme halua olla itsekkäitä, vaan tuomme tuliaisinamme 

ideoita Joroisiin hyödynnettäväksi paikallisen osuustoiminnan kehittämiseksi. Paikallisena 

yhteistyökumppaninamme on Joroisten Oma Osuuskunta, jonka arvoihin kuuluu osuustoiminnallisen 

tietämyksen ja osaamisen lisääminen Joroisissa.  

 

Avoimuutta on myös yhteistyö muiden koulutuksen järjestäjien kanssa. Lukiolaiset voivat suorittaa 

ammatillisia lyhytopintoja, esimerkiksi ensiapukursseja, hygieniapasseja, anniskelupasseja, tulityö- ja 
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työturvallisuuskursseja. Tämän suuntainen tarjonta kasvaa ensi lukuvuonna kun 

yhteistyökumppaneinamme tulevat voimakkaammin esille eri ammattikorkeakoulut ja yliopistot. Yhteistyö 

Itä-Suomen Yliopiston ja Mikkelin ammattikorkeakoulun kanssa antaa uusia mahdollisuuksia lukiolaisille 

suorittaa opintoja normaalien lukio-opintojen lisäksi yliopiston arvosanaopintoina. Yhteistyö antaa 

lukiolaisille myös tarpeellista ohjausta jatko-opintoja ajatellen. Korkeakouluyhteistyön vauhdittamiseksi 

olemme hakeneet rahoitusta Opetushallitukselta hankkeeseen ”Lukiosta Laiffiin”. Hankkeen avulla 

kehitämme yhteistyötämme niin, että lukiosta tulee entistä houkuttelevampi vaihtoehto opintopolussa 

ammattiin. Hankkeen avulla kehitetään malleja, joilla lukiolaiset voivat suorittaa entistä enemmän 

ammattikorkeakouluopintoja osana lukio-opintojaan. 

 

Lukiolaiset voivat valita opinto-ohjelmaansa ISOverstaan etäkursseja ja näin monipuolistaa 

kurssivalikoimaansa. Hyvin suosittuja ovat olleet sellaisten vieraiden kielten verkko-opinnot, joita ei ole 

lukion kurssitarjottimessa. Elämänkatsomustiedon opetus toteutetaan kokonaan verkko-opintoina ISO-

Verstaan kautta. Myös sellaisia lukiokursseja, joita ei voida toteuttaa opiskelijoiden vähäisyyden vuoksi, 

voi suorittaa verkko-opintoina. Lukiolaiset voivat hyödyntää esimerkiksi Soisalo-opiston tai 

musiikkiopiston opetustarjontaa. 

 

 Oppilaskunnannassa opiskelijat tottuvat hoitamaan yhteisiä asioita. Oppilaskunnan puheenjohtajana 

toimii vuoden 2016 loppuun saakka Annika Purhonen. 

 

Tutorit auttavat etenkin juuri lukioon tulevia ykkösiä lukiopolun alussa. Tutorit ovat erinomaisia koulun 

”lähettiläitä”. He markkinoivat koulua peruskoulun opiskelijoille ja kertovat muun muassa 

vanhempainilloissa sekä erilaisilla messuilla Joroisten lukiota opiskelupaikkana. Lukuvuonna 2016 - 

2017 lukion tutoreina toimivat Camilla Anttila, Tiia Kolehmainen, Roosa-Maria Pulliainen, Olli Boman, 

Aleksi Puurtinen, Niilo Solmu. 

 

 

Lukuvuosi 2016 - 2017 päättyy lukioasetuksen mukais esti viikon 22 lauantaina eli 3.6. 2017 

Seuratkaa ilmoittelua koulun kotisivulla http://jor oistenlukio.onedu.fi 

  

Antoisaa lukuvuotta kaikille!!!!! 

                  

 

Joroinen 11.8. 2016 

, Timo Smolander, rehtori     
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OPISKELU JOROISTEN LUKIOSSA 

SUORITUSOHJEET 

OPISKELUAIKA 

Opiskeluaika lukiossa on enintään 4 vuotta, jollei rehtori perustellusta syystä (esim. sairaus, äitiys, 

asevelvollisuus, opintomatka) myönnä opiskelijalle suoritusajan pidennystä  

 

LUKION OPPIAINEET 

Lukion oppiaineita ovat asetuksessa määritellyt yhteiset oppiaineet (pakolliset) ja niiden syventävät 

kurssit, tuntijaossa mainitut valinnaiset vieraat kielet sekä koulun opetussuunnitelmassa erikseen 

soveltavina kursseina määritellyt valinnaisaineet (katso LUKION TUNTIJAKO, OPS2005 kakkosille ja 

kolmosille, OPS2016 ykkösille). Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät. 

Opiskelijan opinto-ohjelma määrittää hänen koko oppimääränsä, oppiaineet ja niiden oppimäärien 

laajuuden 

 

OPISKELIJAN OPINTO-OHJELMA 

Opiskelijan opinto-ohjelma käsittää kaikki pakolliset kurssit, vähintään 10 syventävää kurssia sekä 

mahdollisia soveltavia kursseja ja koulun ulkopuolisia suorituksia, yhteensä vähintään 75 suoritettua 

kurssia. Vuotuisen opiskeluohjelmansa opiskelija  laatii ja esittää ryhmänohjaajalle tai opinto-ohjaajalle 

heidän lähemmin ilmoittamallaan tavalla.  

Koska lukion tulee totuttaa oppilaansa pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn, oppilaan 

opinto-ohjelmaan tulee kuulua kahtena ensimmäisenä vuotena vähintään 28 kurssia/lukuvuosi ja 

vähintään 4 kurssia/jakso. Perustellusta syystä oppilas voi lukion opinto-ohjaajan kanssa neuvoteltuaan 

laatia rehtorin luvalla opinto-ohjelmansa tästä poikkeavalla tavalla.  
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OPINTO-OHJELMAN TARKISTAMINEN 

Jokaisen jakson jälkeen opiskelijalla on oikeus tarkistaa ja muuttaa opiskeluohjelmaansa. Siten opinto-

ohjelma voi tarkentua opiskelijan tehdessä kurssivalintoja. Opinto-ohjaaja ja ryhmäohjaaja antavat 

ohjeita vuotuisen opiskeluohjelman suunnittelusta ja seurannasta.  

 

Opinto-ohjaaja haastattelee kaikki kakkosen ja kolmosen opiskelijat lukuvuoden aikana. Haastattelussa 

käydään läpi yksityiskohtaisesti opiskelijan opinto-ohjelma ja tehdään siihen tarvittaessa muutoksia. 

Kaikki valinnat tehdään kokonaan sähköiseen ja internetpohjaiseen valintaohjelmaan Wilmaan, jolla 

opiskelijat voivat suorittaa kurssi- ja opinto-ohjelmavalintojaan itsenäisesti. Myös huoltajille jaetaan 

Wilma-tunnukset, joiden avulla he voivat seurata alaikäisten opiskelijoiden suorituksia. Wilmaa 

käytetään myös tiedotuskanavana. Wilman internetosoite on https://wilma.joroinen.fi 

 

POISSAOLOSÄÄNNÖT 

Hyväksyttävä poissaolon syy on sairaus tai rehtorin, ryhmänohjaajan tai opettajan antama lupa. 

Opiskelijan tulee aina pyytää lupa poissaoloon oppitunneilta. Opiskelija voi etukäteen anoa lupaa 

koulusta poissa olemiseen pätevän syyn nojalla 

• yksittäiseksi oppitunniksi kurssin opettajalta 

• enintään kolmeksi päiväksi ryhmänohjaajalta 

• pitemmäksi aikaa rehtorilta kirjallisesti anoen. 

 

Poistuakseen koulusta kesken koulupäivän opiskelijan on saatava siihen lupa rehtorilta, opettajalta tai 

terveydenhoitajalta. 

 

Kaikista poissaoloista opiskelijan huoltaja kuittaa ja selvittää Wilmaan poissaolon syyn kolmen päivän 

kuluessa poissaolosta. Täysi-ikäinen opiskelija selvittää poissaolonsa lääkärin tai terveydenhoitajan 

antamalla todistuksella. Vaihtoehtoisesti täysi-ikäinen opiskelija voi jättää entiselle huoltajalleen 

oikeuden nähdä hänen Wilmansa, jolloin entiselle huoltajalle jää mm. poissaolojen kuittausoikeus. 

 

Itsenäisessä taloudessa asuvan ala- tai täysi-ikäisen opiskelijan sairauspoissaoloja ei voi selvittää hänen 

huoltajansa tai entinen huoltajansa; itsenäisessä taloudessa asuvan opiskelijan poissaolot on 

selvitettävä aina lääkärin tai terveydenhoitajan todistuksella.  

 

Jos opiskelija on ollut aiheettomasti poissa tai jatkuvasti myöhästellyt oppitunneilta, opettajalla on oikeus 

laskea kurssiarvosanaa tai jättää kurssi arvostelematta. Tällöin opiskelija menettää oikeuden osallistua 

kurssikokeeseen tai uusintakuulusteluun ja hänen on käytävä kurssi uudelleen. Ennen arvostelematta 

jättämistä opiskelijaa varoitetaan. Kurssi jätetään arvostelematta kolmen (3x75 min) aiheettoman ja 

selvittämättömän poissaolon takia. Opettaja voi harkita opiskelijan osallistumista kokeeseen 

lisäsuoritusten tai muiden näyttöjen perusteella. Huom! Kaikista poissaoloista täyty tehdä 

poissaoloselvitys. 
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KOEVIIKKO 

Kokeet pidetään jakson lopussa olevalla koeviikolla, poikkeuksena kirjoitelmat, kielten kielioppi- ja 

sanastokertaukset, kuvataide ja musiikki. Koe kestää kolme (3) tuntia, ja opiskelijan on oltava paikalla 

täsmällisesti kokeen alkaessa. Kokeessa on oltava vähintään 1.5 tuntia.  

 

Joroisten lukion koeviikolla pidetään myös oppitunteja erikseen laadittavan koeviikon työjärjestyksen 

mukaisesti. Koeviikon lukujärjestys ilmoitetaan noin viikkoa ennen koeviikon alkua. Kokeet koeviikolla 

alkavat tavallisesti klo 9.00 ja joskus klo 8.00. Opiskelija voi olla kurssikokeesta poissa vain pätevästä 

syystä. Aiheettomasti kokeesta poissa ollut opiskelija menettää oikeuden osallistua uusintakokeeseen. 

Kurssikokeita voidaan pitää muulloinkin jakson aikana. 

 

 

ITSENÄISEN OPISKELUN PERIAATTEET 

Eri oppiaineiden kursseja voidaan suorittaa osallistumalla opetukseen tai osaan opetusta tai itsenäisesti 

työskennellen. Kurssin soveltuvuudesta itsenäisesti opiskeltavaksi määrätään ainekohtaisten 

kurssikuvauksien yhteydessä.  

 

Kurssin itsenäinen suorittaminen tapahtuu opettajan antamien ohjeiden mukaan. Itsenäiseen 

työskentelyyn sisältyy esimerkiksi harjoitustöitä, kirjoitelmien laatimista ja laskuharjoitusten suorittamista, 

jotka vaikuttavat arvosteluun kuten jatkuva näyttö opetukseen osallistumisessa. Opettaja voi velvoittaa 

myös kurssin itsenäisesti suorittavan oppilaan osallistumaan osalle oppitunneista, esimerkiksi kurssin 

suunnittelutunnille ja kielissä kuunteluharjoituksiin. Itsenäisesti kurssin suorittavat osallistuvat kurssin 

lopuksi järjestettävään kokeeseen, mikäli opettajan kanssa sovitut tehtävät on siihen mennessä 

suoritettu. 

 

Itsenäinen opiskelu on mahdollista myös kesällä, jos asiasta sovitaan erikseen ko. aineen opettajan 

kanssa. Työmäärältään itsenäinen suoritus vastaa normaalia kurssisuoritusta. Sen kurssikoe voi olla 

tavanomaista kurssikoetta laajempi ja monipuolisempi oppiaineen erityispiirteet huomioiden. 

 

Itsenäisistä suorituksista lasketaan opiskelijan kurssimäärään mukaan vain hyväksytysti suoritetut 

kurssit. Jos opiskelija saa itsenäisestä kurssisuorituksesta hylätyn arvosanan, hänen on mahdollista 

välittömästi saatuaan tietää arvosanansa täydentää suoritustaan. Jos täydentävä suoritus ei muuta 

arvosanaa, opiskelija voi suorittaa kurssin uudelleen vain osallistumalla kyseisen kurssin opetukseen. 

 

Oikeutta itsenäiseen opiskeluun ei automaattisesti myönnetä, jos samasta kurssista on tarjolla 

lukuvuoden aikana lähiopetusta. Oikeuden itsenäiseen opiskeluun voi saada esimerkiksi, jos 

kurssitarjottimessa opiskelijalla on useita kursseja päällekkäin tai tuntijaossa olevaa kurssia ei ko. 

lukuvuonna opeteta. 
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KURSSISUORITUKSEN ARVIOINTI 

Opiskelijan opiskelema kurssi arvioidaan sen päätyttyä. Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta 

opiskelijalle kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen opiskelun etenemisestä.  

 

Joroisten lukiossa voidaan eri oppiaineiden kursseja suorittaa osallistumalla opetukseen tai osaan 

opetusta tai työskentelemällä itsenäisesti. Kurssin suorittamisesta itsenäisesti on sovittava rehtorin, 

opintojen ohjaajan tai ao. opettajan kanssa viimeistään viikkoa ennen jakson alkamista (ks. edellinen 

kohta).  

 

Kurssin itsenäiseksi suorittajaksi opiskelija ilmoittautuu ”Kurssin itsenäinen suorittaminen” -kaavakkeella, 

joita saa kansliasta ja opon lokerosta. Kaavake löytyy myös pdf-muodossa lukion kotisivulta. 

Yksityiskohtaiset ohjeet itsenäisestä opiskelusta saa kurssin opettajalta. 

 

Tiedotteisiin ja todistuksiin voidaan edellyttää Joroisten lukiossa huoltajan allekirjoitusta opiskelijoilta, 

jotka eivät ole täysi-ikäisiä. Vastuu allekirjoituksen pyytämisestä on opiskelijalla. 

 

Kunkin oppiaineen pakolliset ja opetussuunnitelman perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät 

kurssit arvioidaan numeroin. Muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitapoja ovat 

numeroarviointi, suoritusmerkintä (S=suoritettu), hylätty (H=hylätty) tai sanallinen arviointi. Kirjallisesti 

annettu sanallinen arviointi ja suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat myös täydentää ja 

täsmentää numeroarvosanaa. Kesken olevan kurssisuorituksen merkintänä käytetään kesken (K).  

 

KESKEN OLEVAT KURSSIT 

Kurssi on suoritettava ehdottomasti loppuun viimeis tään kurssin suoritusta seuraavan jakson 

aikana tai kurssille on osallistuttava uudestaan. J os kurssia ei suoriteta loppuun ajoissa, 

merkintä kurssi kesken (K) pyyhkiytyy pois koulun h allinto-ohjelmasta.  

  

OPINNOISSA ETENEMINEN  

Jos opiskelija on ollut aiheettomasti poissa tai jatkuvasti myöhästellyt tunneilta, opettajalla on oikeus 

laskea arvosanaa tai jättää kurssi arvostelematta. Tällöin opiskelija menettää oikeuden osallistua 

kurssikokeeseen tai uusintakuulusteluun ja hänen on käytävä kurssi uudestaan. Ennen arvostelematta 

jättämistä opiskelijaa varoitetaan. Opettaja voi harkita opiskelijan osallistumista kokeeseen 

lisäsuoritusten tai muiden näyttöjen perusteella. 

 

UUSINTAKUULUSTELUT 

Uusintakuulustelut järjestetään noin kahden (2) viikon kuluttua jakson loppumisesta. Koe kestää kolme 

(3) tuntia ja kokeessa opiskelija voi uusia edellisen jakson aikana hyväksytyn tai hylätyn kurssin. 
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Tammikuussa ja elokuussa koulun alettua järjestetään yleinen uusintakuulustelupäivä, jolloin opiskelija 

voi uusia minkä tahansa lukioaikana hyväksytyn tai hylätyn kurssin. Yleiseen kuulusteluun 

ilmoittaudutaan viikkoa ennen kuulustelua.  

 

Opiskelija ilmoittautuu kokeisiin Wilmassa kuulustelupäivää edeltävä keskiviikkona. Kokeeseen 

ilmoittautunut opiskelija saa olla poissa kokeesta vain pätevästä syytä. Aiheettomasti poissa ollut 

opiskelija menettää oikeuden osallistua myöhempiin uusintakuulusteluihin. 

 

 

HYVÄKSYTYN KURSSIN UUSIMINEN 

Opiskelijan tulee neuvotella uusintakokeesta ao. opettajan ja rehtorin kanssa. Kurssin arvosanaksi tulee 

korkeampi arvosana. Hyväksytyn kurssin saa uusia vain kerran. 

 

HYLÄTYN KURSSIN UUSIMINEN 

Heikon arvosanan neljä (4) saaneella tai hyväksyttävästä syystä poissaolleella opiskelijalla on oikeus 

osallistua uusintakokeeseen enintään kaksi (2) kertaa. Lopulliseksi kurssiarvosanaksi tulee kyseisistä 

suorituksista parempi. 

 

OPINTOJEN HYVÄKSILUKEMINEN 

Luettaessa opiskelijalle hyväksi opintoja muista oppilaitoksista pitäydytään suoritusoppilaitoksen 

antamaan arviointiin. Jos kyseessä on lukion opetussuunnitelmassa numeroin arvioitava kurssi, sen 

arvosana muutetaan lukion arvosana-asteikolle seuraavan vastaavuusasteikon mukaisesti:  

 

asteikko 1–5  lukioasteikko                  asteikko 1–3 

1 (tyydyttävä)           5 (välttävä)                      1 

2 (tyydyttävä)  6 (kohtalainen)             1 

3 (hyvä) 7 (tyydyttävä)                    2 

4 (hyvä) 8 (hyvä)                          2 

5 (kiitettävä) 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen) 3 

 

  

Tapauksissa, joissa ei voida päätellä, kumpaa, ylempää vai alempaa, lukion arvosanaa toisessa 

oppilaitoksessa suorittu kurssi vastaa, vastaavuus määritellään opiskelijan eduksi.  

 

Ulkomailla suoritetut opinnot voidaan lukea hyväksi lukio-opintoihin pakollisiksi, syventäviksi tai 

soveltaviksi kursseiksi. Luettaessa ulkomailla suoritetut opinnot pakollisiin tai opetussuunnitelman 

perusteissa määriteltyihin syventäviin kursseihin niistä annetaan numeroarvosana. Arvosanan 

määrittelyn tueksi voidaan tarvittaessa edellyttää lisänäyttöjä. 
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Opiskelijan siirtyessä oppiaineen pitkästä oppimäärästä lyhyempään hänen suorittamansa pitkän 

oppimäärän opinnot luetaan hyväksi lyhyemmässä oppimäärässä siinä määrin, kuin niiden tavoitteet ja 

keskeiset sisällöt vastaavat toisiaan. Näitä vastaavuuksia on määritelty tarkemmin oppiaineiden 

oppimäärien yhteydessä. Tällöin pitkän oppimäärän kurssien arvosanat siirtyvät suoraan lyhyiden 

kurssien arvosanoiksi. Muut pitkän oppimäärän mukaiset opinnot ovat lyhyen oppimäärän syventäviä tai 

soveltavia kursseja. Jos opiskelija pyytää, järjestään lisäkuulustelu osaamistason toteamiseksi. 

Siirryttäessä kesken oppimäärän lyhyemmästä pitempään oppimäärään menetellään edellä olevien 

periaatteiden mukaisesti. Tällöin voidaan edellyttää lisänäyttöjä, ja tässä yhteydessä myös arvosana 

harkitaan uudelleen.   

Kurssisuorituksiksi muissa oppilaitoksissa suoritetuista opinnoista hyväksytään vain kurssit, jotka 

perustuvat asianomaisen oppilaitoksen hyväksymään opetussuunnitelmaan. Todistukset muissa 

suorituksista toimitetaan opintojen ohjaajalle, joka yhdessä rehtorin kanssa hyväksyy tai hylkää 

suoritukset lukio-opinnoksi. 

 

OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 

Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 

opiskelemista pakollisista ja syventävistä kursseista sekä niihin läheisesti liittyvistä soveltavista 

kursseista. Soveltavien kurssien kuulumisesta eri oppiaineiden oppimääriin päätetään 

opetussuunnitelmassa. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät. 

Opiskelijan opiskelusuunnitelma tarkentuu lukio-opintojen aikana. Sen laatiminen ja seuranta ohjaavat 

opiskelijaa tavoitteellisiin kurssivalintoihin. 

 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman 

perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen aritmeettisena 

keskiarvosanana. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään 

seuraavasti:  

 

Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja  

pakollisia ja opetussuunnitelman perusteissa 

määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja 

joista voi olla hylättyjä 

kurssiarvosanoja enintään 

1–2 kurssia 0 

3–5 kurssia  1 

6–8 kurssia 2 

9 kurssia tai enemmän 3 

 

Oppiaineen oppimäärässä ovat mukana kaikki opiskelijan arvioidut pakolliset ja opetussuunnitelman 

perusteissa määritellyt valtakunnalliset syventävät kurssit, eikä mitään niistä voi jälkikäteen poistaa. 

Oppiaineen oppimäärään liittyvien muiden syventävien sekä soveltavien kurssien arviointitavasta on 

kuvaus ainekohtaisten kuvausten yhteydessä. 
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"Opiskelijalle, joka ei ole tullut hyväksytyksi jossakin oppiaineessa tai joka haluaa korottaa saamaansa 

arvosanaa, on järjestettävä mahdollisuus erillisessä kuulustelussa arvosanan korottamiseen."   

(Lukioasetus 23.1.2014/52, 8 § 4 mom.)  

 

Mikäli opiskelija osoittaa erillisessä kuulustelussa suurempaa kypsyyttä ja oppiaineen hallintaa kuin 

kurssien arvostelusta määräytyvä oppiaineen arvosana edellyttää, arvosanaa korotetaan.  

 

Valtakunnallisissa opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja syventävien kurssien 

pohjalta muodostuvaa arvosanaa on mahdollista korottaa edellä mainitun erillisen kuulustelun lisäksi  

• opetussuunnitelmassa määriteltyjen syventävien ja soveltavien kurssien pohjalta saadulla 

lisänäytöllä  

• opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot ovat 

oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa paremmat.  

 

PÄÄTTÖTODISTUKSESSA NUMEROIN ARVIOITAVAT OPPIAINEET   

Lukioasetuksen määrittämin numeroarvosanoin arvioidaan kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät 

sekä valinnaiset vieraat kielet. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä. Mikäli opiskelija pyytää, 

hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan 

suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin, sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan 

suorittama oppimäärä niissä käsittää vain kaksi kurssia.  

 

Opetussuunnitelmassa määritellyt muut lukion tehtävään soveltuvat opinnot arvioidaan ainekohtaisten 

kuvausten yhteydessä esitetyllä tavalla.  

 

LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITUS 

" Lukion oppimäärä sisältää vähintään 75 kurssia. Opetusta eri oppiaineissa ja opinto-ohjausta annetaan 

keskimäärin 38 tuntia kestävinä kursseina. Opiskelijalle vapaaehtoiset opinnot voivat olla kestoltaan 

edellä mainittua lyhyempiä tai pitempiä. Lähiopetuksessa opetukseen tulee tuntia kohti käyttää vähintään 

45 minuuttia."  (Lukioasetus 23.1.2014/52, 1 § 1 mom.)  

 

Opiskelijan henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaan kuuluvia pakollisia, syventäviä ja soveltavia kursseja 

tulee olla opiskeltu vähintään siinä laajuudessa, kuin ne on määritelty valtioneuvoston 14.11.2002 

antamassa tuntijakopäätöksessä. (Valtioneuvoston asetus 955/2002.)   

 

Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät 

edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. 

Oppilaitoskohtaisista syventävistä ja soveltavista kursseista voidaan lukea mukaan lukion oppimäärään 

vain opiskelijan hyväksytysti suorittamat kurssit. 
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ARVIOINNIN UUSIMINEN JA OIKAISU 

”Opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä kahden 

kuukauden kuluessa tiedon saamisesta. Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja opiskelijan 

opettajat yhdessä.” (Lukioasetus 18.6.2003/561, 13 § 1 mom.)  

 

"Jos 1 momentissa tarkoitettu uusi arviointi tai ratkaisu, jolla pyyntö on hylätty, on ilmeisen virheellinen, 

Itä-Suomen avi-keskus (aluehallintovirasto) voi opiskelijan pyynnöstä velvoittaa opettajan toimittamaan 

uuden arvioinnin tai määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi taikka määrätä, 

mikä arvosana opiskelijalle on annettava."  (Lukioasetus 18.6.2003/561, 13 § 2 mom.)  

 

Arvioinnin uusimis- ja oikaisumahdollisuudesta tiedotetaan opinto-oppaassa, lukion kotisivulla ja 

tiedottamalla opiskelijoille henkilökohtaisesti esimerkiksi ryhmänohjaajan tunnilla. 

 

SUULLISET LOPPUKUULUSTELUT ELI ”TENTIT” 

Ennen päättötodistuksen antamista opiskelijalla on mahdollisuus korottaa päättötodistusarvosanoja 

suullisissa kuulusteluissa. Samalla voi valmistautua ylioppilaskirjoituksiin. Kuulusteltavan oppimäärän 

laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelman mukaan.  

 

Mikäli opiskelija osoittaa suullisissa kuulusteluissa parempaa aineen hallintaa kuin kurssien keskiarvon 

mukaan määräytyvä arvosana edellyttää, voidaan päättötodistusarvosanaa korottaa. Suullisissa 

kuulusteluissa korottuneet arvosanat opiskelija ilmoittaa itse yhteisvalintalautakunnalle. 

 

Suulliset kuulustelut alkavat Joroisten lukiossa ma 20.02.2017 ja päättyvät yo-tutkinnon kirjallisia kokeita 

edeltävällä viikolla pe 10.03. 2017. Kirjoitusten jälkeen ne jatkuvat toukokuun 3. päivään saakka. Syksyn 

suulliset kuulustelut järjestetään ennen yo-tutkintoa syyskuun ensimmäisten viikkojen aikana tai 

tutkinnon jälkeen opettajien kanssa sovittavina aikoina.  

 

 

YLIOPPILASTUTKINTO 

YLIOPPILASTUTKINNON RAKENNE 

Kokelaan tutkintoon kuuluu vähintään neljä koetta, joista äidinkielen koe on kaikille pakollinen. Kokelas 

valitsee kolme muuta tutkintonsa pakollista koetta seuraavien neljän kokeen joukosta: toisen kotimaisen 

kielen koe, yksi vieraan kielen koe, matematiikan koe ja reaaliaineissa järjestettävä koe. Kokelas voi 

lisäksi sisällyttää tutkintoonsa yhden tai useamman ylimääräisen kokeen. Saadakseen 

ylioppilastodistuksen kokelaan kuuluu saada hyväksytty arvosana kaikista pakollisista kokeista. Hylätyn 

arvosanan voi kuitenkin ylioppilastutkintolautakunnan määräysten mukaan kompensoida muista 

hyväksytyistä kokeista saaduilla pisteillä. 
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KOKEIDEN TASOT 

Matematiikassa, toisessa kotimaisessa kielessä ja vieraissa kielissä järjestetään vaativuudeltaan 

kahden eri tason kokeet. Matematiikassa ja vieraissa kielissä tasot ovat pitkä ja lyhyt oppimäärä, 

toisessa kotimaisessa kielessä pitkä ja keskipitkä oppimäärä. Kokelas saa lukio-opinnoistaan 

riippumatta valita, minkä tason mukaiseen kokeeseen hän osallistuu. Kokelaan on suoritettava pitkään 

oppimäärään perustuva koe vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa. Tutkintoon saa sisältyä vain yksi 

saman oppiaineen koe. 

ÄIDINKIELEN KOE 

Äidinkielenkoe on kaksiosainen. Koe muodostuu tekstitaidon kokeesta ja esseekokeesta. Kokelaan 

tulee osallistua samalla tutkintokerralla sekä tekstitaidon kokeeseen että esseekokeeseen. Kokelaan 

äidinkielen arvosana määräytyy kokeiden painotetun yhteispistemäärän perusteella. 

MATEMATIIKAN KOE 

Matematiikan kokeessa saa vastata enintään 10 tehtävään 15 tehtävästä.  1-2 on ns. tähtitehtävää, jotka 

vaativat laajempaa tai syvällisempää käsittelyä kuin muut tehtävät. Tähtitehtävät merkitään 

tehtävänumeron edessä olevalla tähdellä, ja ne sijoitetaan tehtäväsarjan loppuun. Tähtitehtävistä 

annetaan pistemäärä kokonaisin numeroin 0-9. Muista tehtävistä annetaan pistemäärä 0-6.  

 

Kevään 2016 kokeesta alkaen Sekä pitkän että lyhyen matematiikan kokeessa on 13 tehtävää. Kokelas 

saa vastata kummassakin kokeessa enintään 10 tehtävään. Tehtävien maksimipistemäärä on 6.  

Sekä pitkän että lyhyen matematiikan kokeessa on kaksi osaa: A - osa ja B-osa. B-osa jakautuu 

edelleen kahteen osaan, jotka merkitään tunnuksin B1 ja B2. Alla olevaan  taulukkoon on merkitty, 

kuinka monta tehtävää kussakin osassa annetaan, kuinka moneen tehtävään kokelas vastaa ja mitä 

apuvälineitä on sallittua käyttää osan tehtäviä suoritettaessa.  

 

Kokeen rakenne: 

Osa 
 

Tehtäviä annetaan 
 

Kokelas vastaa 
 

Apuvälineet 
 

A 4 4 Ei laskinta, 
taulukkokirja 

B1 5 3 Laskin, taulukkokirja 
 

B2 4 3 Laskin, taulukkokirja 
 

 

REAALIKOE 

Reaaliaineet on jaettu ylioppilastutkinnossa suoritettavaksi kahtena päivänä. Samana päivänä ei voi 

suorittaa kahden eri aineen koetta. Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. 

Kokeiden jako näille kahdelle päivälle perustuu lautakunnan tilastoihin, joista ilmenee kokelaiden 

vastausten sijoittuminen eri aineisiin. Koepäivät sijoitetaan tutkintoaikatauluun siten, että niiden välillä on 
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noin viikko. Ensimmäisenä koepäivänä järjestetään psykologian, filosofian, historian, fysiikan sekä 

biologian kokeet ja toisena koepäivänä uskonnon, elämänkatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, 

maantieteen ja terveystiedon kokeet. Näin yhdellä tutkintokerralla voi suorittaa enintään kaksi 

reaaliaineen koetta. Tutkinnon hajauttamalla voi halutessaan osallistua usean reaaliaineen kokeeseen. 

 

Kunkin reaaliaineen tehtävien määrä tarjoaa kokelaalle riittävästi valinnanvaraa. Tehtävien määrä 

riippuu oppiaineen pakollisten ja valtakunnallisesti määriteltyjen syventävien kurssien määrästä, 

oppiaineen luonteesta ja tehtävien luonteesta. Tehtäviä ja vastauksia (tehtävien määrä/vastausten 

enimmäismäärä) on eri aineissa seuraavasti: uskonto 10/6, elämänkatsomustieto 10/6, psykologia 10/6, 

filosofia10/6, historia 10/6, yhteiskuntaoppi 10/6, fysiikka 13/8, kemia 12/8, biologia 12/8, maantiede 10/6 

ja terveystieto 10/6. 

Tyypiltään tehtävät voivat vaihdella oppiaineittain. Esseet, annetun aineiston tulkintaan ja käsittelyyn 

perustuvat tehtävät sekä toisaalta luonteeltaan laskennalliset, ilmiön tunnistamiseen ja siihen liittyvien 

mallien soveltamiseen perustuvat tehtävät säilyttävät näin asemansa oppiaineen mukaan. Osa 

tehtävistä voi koostua yksinkertaisesta laajempaan argumentointiin etenevistä osatehtävistä. Etenkin 

luonnontieteissä otetaan huomioon myös oppiaineiden kokeellinen luonne. 

 

Kussakin kokeessa voidaan antaa 1 - 2 vaativaa jokeritehtävää. Tavanomainen tehtävä pisteytetään 

välillä 0-6 ja jokeritehtävä välillä 0-9.  

 

Fysiikan, kemian ja maantieteen kokeissa saa käyttää apuvälineinä lautakunnan ohjeiden mukaisia 

laskimia ja taulukkokirjoja. Sallitut laskimet ovat niitä, joita koulu on suositellut opiskelijoille.   

 

Kunkin reaaliaineen kokeessa on 1 - 4 oppiainerajat ylittävää tehtävää. Sekä tavallinen tehtävä että 

jokeritehtävä voi olla oppiainerajat ylittävä tehtävä. Oppiainerajat ylittäviä tehtäviä ei merkitä erikseen, 

mutta tehtävänannolla pyritään ohjaamaan kokelasta käsittelemään tehtävää lukion 

aihekokonaisuuksien kannalta tai eri aineiden näkökulmista. Oppiainerajat ylittävään tehtävään annetun 

vastauksen arvostelee kyseessä olevan kokeen oppiaineen opettaja. Esimerkiksi biologian kokeessa 

olevaan oppiainerajat ylittävään tehtävään annetun vastauksen arvostelee koulussa biologian opettaja. 

Ylioppilastutkintolautakunnassa tämän vastauksen arvostelee biologian sensori. 

YLIOPPILASTUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN  

Kevään 2017 tutkintoon osallistuvien on ilmoittauduttava pe 25.11.2016 mennessä, syksyn 2017 

tutkintoon taas 2.6.2017 mennessä. 

 

Ylioppilastutkinto tulee suorittaa enintään kolmena perättäisenä tutkintokertana. Hylätty pakollinen koe 

saadaan uusia kaksi kertaa kolmen seuraavan kirjoituskerran aikana. Jollei tutkintoa ole mainitussa 

ajassa suoritettu, tutkinto on kokonaisuudessaan uusittava. Hyväksytty koe saadaan uusia yhden kerran 

ilman aikarajoitusta. Ylioppilastutkintoa voidaan myöhemmin myös täydentää aikarajoituksetta. 

Ylimääräisissä kokeissa saatuja hylättyjä arvosanoja ei merkitä kokelaan ylioppilastodistukseen. Hylätyn 

ylimääräisen kokeen uusija katsotaan kyseisessä kokeessa tutkintonsa täydentäjäksi. 
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Kokeet tarkastaa ja arvostelee valmistavasti lukion asianomaisen aineen opettaja ja lopullisesti 

ylioppilastutkintolautakunta. Kokeista annettavat arvosanat ja niitä vastaavat pistemäärät ovat  

laudatur (7), eximia cum laude approbatur (6), magna cum laude approbatur (5), cum laude approbatur 

(4), lubenter approbatur (3), approbatur (2) ja improbatur (0). Kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut 

pakolliset kokeet ja joka saa lukion päättötodistuksen, annetaan ylioppilastutkintotodistus. 

Lisää tietoja ylioppilastutkinnosta, määräyksistä ja ohjeista saa osoitteesta http://www.ylioppilastutkinto.fi. 

Ylioppilaslautakunnan sivuilta saa myös tieto kokeiden erityisjärjestelyistä. 

SUOSITELTAVA KIRJOITUSJÄRJESTYS 

Joroisten lukion opinto-ohjelma on suunniteltu siten, että eri oppiaineet on mahdollista suorittaa alla 

olevilla suorituskerroilla. Alla oleva suoritusjärjestys tukee myös parhaalla mahdollisella tavalla 

ylioppilastutkinnon hajauttamista. 

 

Aine Syksy Kevät 

Äidinkieli  x 

Englanti x x 

Saksa/ranska/venäjä x x 

Matematiikka/pitkä  x 

Matematiikka/lyhyt x  

Biologia x  

Maantiede  x 

Fysiikka  x 

Kemia x x 

Uskonto/ET x  

Filosofia x x 

Historia x  

Yhteiskuntaoppi  x 

Psykologia  x 

Terveystieto x  

 

ERITYISJÄRJESTELYT YLIOPPILASKOKEISSA 

Kuulovammaiset, luku- ja kirjoitushäiriöiset, vieraskieliset, sairaat ja vammaiset kokelaat voivat saada 

ylioppilastutkinnon kokeissa erityisjärjestelyjä ja arvostelussa voidaan em. seikat ottaa huomioon. Näistä 

järjestelyistä tehdään ylioppilastutkintolautakunnalle hakemukset ennen kirjoituksiin osallistumista. 

Hakemusten tekemisessä opiskelijaa avustavat opintojen ohjaaja, rehtori ja erityisopettaja Liisa Remes 

ja rehtori. 
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UUDISTUVA YLIOPPILASTUTKINTO 

Ylioppilastutkinto siirtyy vaiheittain vuoden 2016 syksystä alkaen vuoteen 2019 mennessä sähköiseksi. 

Ensimmäisinä suoritetaan sähköisesti syksyn ylioppilaskirjoituksissa saksan, maantieteen ja filosofian 

kokeet. Keväällä 2017 lisäksi sähköisesti suoritetaan edellisten aineiden lisäksi psykologia, 

yhteiskuntaoppi ja ranska 

 

Seuraa ylioppilastutkinnon sähköistymisprojektia osoitteessa http://www.digabi.fi.  

OPINTOJEN OHJAUS 

 

Opinto-ohjauksen tarkoitus on tukea oppilasta päivittäiseen koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Opinto-

ohjaus antaa oppilaalle eväät suunnitella omaa työtään lukuvuodeksi, koko lukioajaksi ja luonnollisesti 

jatko-opintoihin.  

 

Opinto-ohjausta on lukion aikana yksi pakollinen kurssi jaettuna tasaisesti jokaiselle opintovuodelle. Se 

koostuu kaikille yhteisistä luokkatunneista, ryhmä- ja henkilökohtaisesta ohjauksesta. Ensimmäisenä 

lukiovuotena perehdytään opiskeluun, opiskelutekniikkaan sekä tulevien valintojen merkitykseen jatko-

opintojen kannalta. Toisena lukiovuotena keskitytään työelämään ja omien taipumusten selvittämiseen. 

Abivuonna tiedotetaan erityisesti yo-kirjoitusten käytännön asioista, jatko-opintoihin hakemisesta ja 

keskustellaan jatko-opintosuunnitelmista.  

 

Lukion opinto-ohjaajana toimii rehtori Timo Smolander (040 1692838). Vastaanottoajat ilmoitetaan 

jaksojen vaihtuessa. Opintojen ohjausta tekevät omalta osaltaan myös ryhmän ohjaajat ja 

aineenopettajat. 

 

OPPILASKUNTATOIMINTA 
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Lukion oppilaat muodostavat oppilaskunnan. Oppilaskunnan hallitus toimii yhteistyössä opettajakunnan 

kanssa, kuitenkin täysin erillisenä ja itsenäisenä yksikkönä. Oppilaskunta ajaa oppilaiden etuja niin 

kouluviihtyvyyden, opetusjärjestelyiden kuin virkistystoiminnankin alueilla.  

Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on: 

− toimia oppilaiden ”äänitorvena” 

− osallistua koulutyön kaikenlaiseen suunnitteluun 

− kehittää omalta osaltaan kouluviihtyvyyttä ja  esittää ideoita sen parantamiseksi 

− osallistua rehtorin ja opettajien kanssa koulutyön suunnitteluun 

− osallistua yhteistyöhön koulun muun henkilökunnan kanssa 

 

Osallistumalla aktiivisesti oppilaskunnan toimintaan parannat omaa ja koko koulun viihtyvyyttä. 

Oppilaskunnan yleinen kokous valitsee heti koulun alettua hallituksen ja tekee esityksen oppilaskunnan 

ohjaavaksi opettajaksi. Osallistumalla aktiivisesti oppilaskunnan toimintaan voit vaikuttaa parhaiten myös 

itseäsi koskeviin päätöksiin! 

Oppilaskunnan puheenjohtajana toimii vuoden 2016 loppuun saakka Annika Purhonen. 

 

TUTORTOIMINTA 

 

Tutorien tehtävänä on olla ryhmänohjaajan apuna perehdyttämässä uusia lukiolaisia heidän uuteen 

opinahjoonsa sekä muutenkin lukion käytänteisiin. Ryhmänohjaaja ja luokan tutorit voivat sopia 

työnjaosta lukuvuoden alkaessa.  Tutor-oppilaat toimivat myös lukionsa tiedottajina ja markkinoijina.  

 

Tutorien antama ohjaus voi muodostua seuraavista asioista: arkipäiväisistä asioista kertominen, 

ymmärtävä auttaminen, toimiminen koulun edustajana erilaisissa tilaisuuksissa, opinto-ohjelman 

laadinnan ohjaus, oman koulun esittely lähialueiden kouluissa ja opiskelutekniikan ohjaus. 

Tutorien tehtäviä ovat esimerkiksi: 

-        selviytymistaitojen opettaminen � mistä saa apua tarvittaessa 

-        talon tapoihin perehdyttäminen 

-        opiskeluympäristön esittely 

-        vapaa-aika, opiskelijatoiminta 

-        tutustuttaminen: toisiinsa, vanhempiin opiskelijoihin, henkilökuntaan 

-        myöhemmin: mitä kuuluu, miten menee? 

-        tietoa ja tukea 

 

Tutorkurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä ja vastaa yhtä lukiokurssia. Kurssia ei voi suorittaa 

itsenäisesti. 

Lukuvuonna 2016 - 2017 lukion tutoreina toimivat Camilla Anttila, Tiia Kolehmainen, Roosa-Maria 

Pulliainen, Olli Boman, Aleksi Puurtinen, Niilo Solmu. 

Keväällä 2017 järjestetään tutor-toiminnasta kiinnostuneille ykkösille koulutusta, jotta he voivat sitten 

toimia tutoreina lukuvuonna 2017-2018. 
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OPINTOTUKI 

 
Opintotuen esitäytettyjen hakemuslomakkeiden lähettäminen on päättynyt. Niiden sijaan KELA lähettää 

tiedotekirjeen. Tiedotekirje lähetetään aikaisintaan, kun opiskelija on täyttänyt 16 v ja 10 kk. Opintotuen 

tiedotekirjeessä kerrotaan opintotuen perusteet, miten voi selvittää opintotukioikeutensa ja miten 

opintotukea haetaan. Tuki haetaan koko lukion opiskeluajalle. Tietoja opintotukiasioista saa  kansliasta 

Maija Partaselta. 

 
 

YHTEISTYÖ YMPÄRÖIVÄN YHTEISKUNNAN KANSSA 

AMMATILLISEN OPPILAITOKSEN KURSSIT 

Ammatillisia opintoja voi jossain määrin yhdistää lukio-opintoihin. Yhteistyösopimus on voimassa Etelä-

Savon ammatti- ja aikuisopiston Esedun kanssa. Lisäksi ammatillisia kursseja järjestää Mikkelin 

ammattikorkeakoulu (MAMK). Kurssit suoritetaan pääosin Esedun Juvan yksikössä. Joroisten lukion 

opiskelija voi suorittaa seuraavia ammatillisia kursseja: ensiapu I ja II, hygieniaosaaminen, 

anniskeluosaaminen, työturvallisuus, tulityö. Ammattikorkeakouluopinnot selviävät lukuvuoden alkuun 

mennessä ja tarjonnasta informoidaan opiskelijoita. 

 

Lyhyet ammatilliset kurssit: 

� lisäävät kiinnostavuuttasi työnhaussa 

� lisäävät työelämävalmiuksiasi 

� rikastuttavat tutkintoasi 

� parantavat jatko-opinnoissa tarvittavia taitojasi  

� parantavat osaamistasi saadaksesi kesätyöpaikan tai työpaikan opintojen jälkeen  

� vaihtelu lisää opiskelumotivaatiota 

� mahdollistavat omannäköisen opintopolun 

 

HUOM! Ammatillisille kursseille ilmoittautuminen on  sitova ja kurssilta aiheettomasti poisjäävä 

on velvollinen maksamaan oman osansa kurssin kustan nuksista. 

YRITTÄJYYSKURSSIT 

Joroisten lukio järjestää yhteistyössä Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan lukioiden kanssa yrittäjyyden 

alkeisiin liittyvää opetusta lukiolaisille. Yrittäjyyskurssit ovat mahdollisimman käytännönläheisiä ja 

palvelevat esimerkiksi lukiolaisten kesätöihin hakeutumista. Yrittäjyyskursseilla tutustutaan toimiviin 

yrityksiin tekemällä niihin opintovierailuja ja harjoittamalla niiden kanssa muutakin yhteistoimintaa. 

Tulevasta kurssitarjonnasta tiedotetaan lukuvuoden aikana. 

Lukiossa toimii opiskelijaosuuskunta EIHVEL, johon halukkaat, yrittäjyydestä ja osuustoiminnasta 

kiinnostuneet lukiolaiset ja opettajat sekä perusopetuksen 9-luokkalaiset voivat liittyä. Yrittäjyysopinnot ja 
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työskentely osuuskunnassa kerryttää opiskelijan kurssimäärää. Päätöksen hyväksymisestä tekee 

rehtori. 

 

ISOVERSTAS 

ISOverstas tarjoaa oppilaille mahdollisuuden opiskella verkossa periaatteessa kaikkia lukiokursseja. 

Etenkin valtakunnallisten syventävien kurssien suorittamisessa opiskelijat voivat hyödyntää ISOverstaan 

kurssitarjontaa. Koulun kurssitarjottimessa olevia kursseja ei voi suorittaa ISOverstaassa. Lisätietoja 

kurssien suorittamisesta antavat rehtori Timo Smolander ja lehtori Ari Shemeikka. Tutustu 

ISOverstaaseen osoitteessa http://www.isoverstas.fi !  ISOverstaan opintotarjonta lukuvuonna 2016-

2017 löytyy valitsemalla edellä mainitusta osoitteesta ”Opintotarjonta”, ”Verkkokurssit” ja sitten 

”ISOverstaan maksullinen kurssitarjonta”. ISOverstaan kursseille ilmoittautuminen on sitova ja 

keskenjääneestä kurssista opiskelijalta veloitetaan kokonaisuudessaan kurssin hinta 150 €. Suoritetut 

kurssit luonnollisesti kustantaa koulu. Ilmoittautumiset ISOverstaan verkkokursseille hoitaa opintojen 

ohjaaja. 

ALUEELLINEN YHTEISTYÖ 

Alueen lukiot (Joroinen, Juva, Rantasalmi, Sulkava, Heinävesi, Kangasniemi, Tuusniemi)  harjoittavat 

yhteistyötä, johon velvoittaa lukiolain (LL) 5§. Pykälän mukaan koulutuksen järjestäjän tulee olla 

yhteistyössä alueella toimivien lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja muun koulutuksen 

järjestäjän kanssa. Lukuvuoden 2016-2017 aikana yhteistyötä jatketaan, jotta opetuksen monipuolisuus 

ja laadukkuus turvataan kaikissa lukioissa.  

Alueellista yhteistyötä tehdään tarjoamalla alueen lukiolaisille muun muassa yhteistä opetusta, 

oppilaskuntayhteistyöttä, erilaisia palloiluturnauksia ja tutorkoulutusta. 

  

URHEILUAKATEMIA 

 

Joroisten lukiossa toimii Urheiluakatemia. Toimintaidean mukaisesti nuorille urheilijoille pyritään 

yhteistyössä lukion kanssa rakentamaan opiskelusuunnitelma, jota toteuttamalla he voivat harjoitella 

omaa lajiaan. Muuta harjoittelua suoritetaan lisäksi ”normaalisti” seuravalmentajien johdolla iltaisin. 

Akatemialajiksi Joroisissa on valittu salibandy. Salibandyn akatemiavalmentajana Joroisissa toimii 

musiikin opettaja, HVT:n (huippuvalmentajan tutkinto) suorittanut Tapio Virnes  ja hän vastaa salibandyn 

valmennustoiminnasta.  Lukion urheiluakatemiassa opiskelevat saavat peliaikaa paikallisissa 

salibandyseuroissa (Joroisten Jyske ja Varkauden Tarmo/ Huutokoski IF).  

 

Valmennusapua, harjoittelu- ja pelimahdollisuuksia tarjoaa yhteistyö Jyväskylän Happeen ja Varkauden 

Tarmon kanssa. 

Akatemian toimintaan voi osallistuvia soveltuvin tavoin muidenkin lajien harrastajia. Happeen puolelta 

valmentajana toimii liigapelaaja. 
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Lajiharjoittelun lisäksi akatemiaurheilijat osallistuvat keskimäärin yhden tunnin ajan viikossa 

yleisharjoitteluun.  Yleisvalmennusta antaa kaikille akatemiaurheilijoille liikunnan opettaja. 

KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 

 

Kakkoset tekevät perinteisen kahden viikon Keski-Euroopan opintomatkan toukokuussa 2017. 

Opintomatka suuntautuu Keski-Eurooppaan ja suuntana on jälleen itäinen Eurooppa. Pääkohteina ovat 

Krakova, Praha ja Berliini. EUROTOUR2017 valvojina toimivat Terhi Häyrinen, Jaana Kuivalainen, Juha 

Liikanen ja Ari Shemeikka. Matkaa valmistellaan Eurooppa-kurssilla.  

 

Lukukauden aikana vierailee koulussa ulkomaalaisia vierailijoita eri oppiaineiden tunneilla.  

 

Opiskelijoita informoidaan erilaisista vaihto-ohjelmista mm. Rotary- ja Leijonajärjestöjen vaihdoista. 

Emmi Hiltunen palaa vuosivaihdosta Brasiliasta. Vaihtoasioista saa tietoa rehtorilta ja lehtori Hannu 

Vuorimaalta. Lukuvuoden aikana haetaan myös erilaisia kansainvälisyysavustuksia mm. 

Opetushallitukselta. Lukuvuoden aikana harjoitetaan yhteistoimintaa ystävyyskoulujemme Vajda Peter 

Gimnaziumin ja Ülenurme Gümnasiumin kanssa ja luomme uusia kontakteja saksalaisen Pirnan 

kaupungin koulutoimen kanssa. Kummitoiminta Plan-järjestön kautta jatkuu. 

 

Joroisten lukio osallistuu 10.11. 2016 EUROSCOLA-kokoukseen. Lukioille ja ammatillisille oppilaitoksille 

(16-18-vuotiaille) Euroopan parlamentilla on oma ohjelma, Euroscola. Euroscola on nuorten kokous, 

johon kutsutaan koululaisryhmiä eri puolilta Euroopan unionia. Euroscola-päivät järjestetään Euroopan 

parlamentin tiloissa Strasbourgissa. Työkielet ovat pääasiassa ranska ja englanti. 

 

Lukuvuoden aikana tehdään opintomatka Pohjois-Italiaan, jossa tutustutaan sikäläiseen 

osuustoimintaan. Matkalta saadaan ideoita opiskelijaosuuskunta EIHVELin toiminnan kehittämiseen. 

Samalla voidaan tuoda osuustoiminnallisia ideoita paikkakunnan yritystoiminnan rikastuttamiseksi. 

 

Lukuvuoden aikana tuodaan opiskelijoilla esille voimakkaasti monipuolisen kielitaidon merkitystä 

tulevaisuuden työelämässä. 

 

LUKIOLAISTEN OPPILASKULJETUKSET 
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KELAn koulumatkatuki korvaa päivittäisten koulumatkojen kustannuksia. Kela maksaa koulumatkatukea 

ammatillisessa oppilaitoksessa ja lukiossa opiskeleville. 

Voit saada koulumatkatukea, kun koulumatkan pituus on vähintään 10 kilometriä ja kustannukset 

ylittävät 54 euroa kuukaudessa. Maksat aina itse omavastuuosuuden 43 €/kk.  

Täytä koulumatkatukihakemus ja toimita se lukion kansliaan.  

Jos käytät bussia, hae kansliasta erillinen ostotodistus. Ostotodistuksella voit ostaa lipun 43€:lla. 

Ensimmäinen lippu on ostettava Matkahuollosta. Seuraavat liput voi ladata suoraan bussista ja maksaa 

omavastuuosuuden kuljettajalle. 

Voit tietyssä tilanteessa saada koulumatkatukea omaan matkustustapaan esimerkiksi autolla 

matkustamiseen (kts. perustelut KELAn sivuilta). Myös tällöin täytyy Sinun täyttää 

koulumatkatukihakemus ja toimittaa se koulun kansliaan, joka toimittaa sen edelleen KELAlle. 

Katso tarkemmin tietoa koulumatkatuesta osoitteesta: http://www.kela.fi/koulumatkatuki ja valitse 

”Koulumatkatuki-info” 

 

 

OPPILASHUOLTO 

 

Oppilashuolto on oppilaan fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Se on 

sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja 

kouluympäristö, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön 

hyvinvointia.  

 

Oppilashuollolla edistetään oppimista sekä tasapainoista kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on oppimisen 

esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, 

tunnistaminen ja poistaminen.   

  

Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen 

oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, jotka ovat kansanterveyslaissa tarkoitettu 

kouluterveydenhuolto sekä lastensuojelulaissa tarkoitettu kasvatuksen tukeminen. Oppilashuolto kuuluu 

kaikille kouluyhteisössä työskenteleville sekä oppilashuoltopalveluista vastaaville viranomaisille. 

Oppilashuoltoa tehdään yhteistyössä kotien kanssa. 

 

Yksittäistä oppilasta koskevien tarvittavien oppilashuollollisten tukitoimien suunnittelussa kuullaan lasta 

tai nuorta ja huoltajaa. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, lapsen, nuoren ja heidän 

huoltajiensa kunnioittaminen sekä eri osapuolien tietojensaantia ja salassapitoa koskevat säädökset. 

Koulun oppilashuoltoryhmään, ”Ryhtiryhmään”  kuuluvat: 

− Rehtori Timo Smolander 
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− Vararehtori  Ari Shemeikka puheenjohtajana 

− Kouluterveydenhoitaja, Elisa Kettunen 

− Koulukuraattori, Mari Hoffren 

− Ryhmänohjaajat, Merja Ahtiainen, Terhi Häyrinen, Hannu Vuorimaa  

− Etsivän nuorisotyö, Saara Mughal-Tiitinen 

− Tarvittaessa ryhmään voidaan kutsua muita asiantuntijoita kuten lääkäri, psykologi tai 

sosiaalityöntekijä.  

 

Ryhmä kokoontuu säännöllisesti jokaisen jakson alkupuolella ja tarvittaessa puheenjohtajan kutsusta 

muulloinkin. Opiskelija voi myös itse pyytää moniammatillisen oppilashuoltoryhmän tukea. 

Lukion oppilashuolto toimii (http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287) 1.8. 2014 alkaen uuden 

oppilashuoltolain mukaisesti. 

 

Oppilashuoltoryhmän kokoontumiset, toimenpiteet ja päätökset kirjataan muistioon, jonka arkistoinnista 

ja ylläpidosta vastaa rehtori. 

 

 

OPISKELUTERVEYDENHUOLTO 
Terveydenhoitajan terveystarkastukset ovat ensimmäisenä opiskeluvuonna ja lääkärin terveystarkastus 

ensimmäisenä tai toisena opiskeluvuonna. Lukion toisena vuonna kutsuntaikäisillä pojilla ovat lisäksi 

kutsuntatarkastukset. Opiskeluterveydenhuollosta saa terveysneuvontaa ja terveydenhoitoa sekä 

sairaanhoitopalveluita. Opiskelija voi itse varata ajan terveystarkastukseen tai hakeutua vastaanotolle 

opiskelukykyyn, mielenterveyteen, päihdeongelmiin, raskauden ehkäisyyn ja muuhun 

seksuaaliterveyteen ja rokotuksiin liittyvissä asioissa. 

Vastaanotto ilman ajanvarausta on pääsääntöisesti ti – pe 11.30 – 12.30. Muina aikoina vastaanotolle 

pääsee ajanvarauksella Wilman kautta, puhelimella tai sähköpostilla. Lääkärin vastaanotto toimii 

ajanvarauksella kouluterveydenhoitajan kautta. 

Täysi-ikäiset tai yksinasuvat lukiolaiset ilmoittav at sairaspoissaolostaan AINA 

terveydenhoitajalle! 

Terveydenhoitaja Elisa Kettunen, 040-7494 857, elisa.kettunen@varkaus.fi 

 

KOULUKURAATTORI 

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita koulunkäynnin onnistumiseksi. 

Hän on henkisen ja sosiaalisen kasvun ja jaksamisen tukihenkilö koulussa. 

Kuraattorin kanssa voi miettiä mm. ratkaisuja, jos kouluvuoden aikana ilmenee vaikeuksia. 

 

Opiskeluun ja koulunkäymiseen liittyvissä asioissa 

- Opiskelumotivaatio on kadoksissa, 

- kiusataan tai on mukana kiusaamisessa 

- on koulunkäyntiin liittyviä pelkoja, poissaoloja koulusta 
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- yhteistyö koulussa ei jostain syystä suju 

 

Kotiin tai muihin ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa 

- kotiasiat vaivaavat mieltä (perheessä riitoja, taloudellisia vaikeuksia, asumiseen liittyvät asiat tms.) 

- on surua, murheita, ahdistusta tai henkisen jaksamisen ongelmia 

- on yksinäisyyttä, syrjään vetäytymistä / -jäämistä 

- kaveri-/ tai muissa ihmissuhteissa on vaikeuksia 

- joutuu näkemään tai kokemaan henkistä ja fyysistä väkivaltaa 

 

Vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvissä asioissa 

- harrastuksen ja koulunkäynnin yhteensovittamisessa on ongelmia,tai pitäisi löytää uusi harrastus 

 

Opiskelija voi hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan tai ohjautua vanhemman, opettajan, 

terveydenhoitajan tai jonkun muun henkilön suosittelemana kuraattorille. 

 

Kuraattori toimii yhteistyössä ulkopuolisten palvelupisteiden kanssa ja tarvittaessa ohjaa 

opiskelijan ja vanhemmat käyttämään kulloinkin tarkoituksenmukaista lisäapua. 

1.8.2014 voimaan tulleen Opiskelijahuoltolain mukaan opiskelijalla on oikeus päästä keskustelemaan 

koulukuraattorin kanssa viimeistään 7 koulun työpäivänä pyynnöstään, kiireellisessä tapauksessa 

samana päivänä. 

 

Yhteystiedot:  

Koulukuraattori-sosiaalityöntekijä Mari Hoffren 

puh 0400-861 178 

mari.hoffren@varkaus.fi 

wilma-järjestelmästä kohdasta henkilökunta voit lähettää pikaviestin 

Työhuone sijaitsee yläkoululla terveydenhoitajan tilan vieressä. 

 

 

 

KOULUPSYKOLOGI  

Psykologi on mukana 0 - 17-vuotiaiden lasten ja nuorten oppimiseen, kehitykseen, tunne-elämään ja 

käytökseen liittyvien pulmien selvittelyssä ja tukemisessa. Psykologi ohjaa asiakkaat tarvittaessa 

eteenpäin esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvontaan, erikoissairaanhoitoon sekä terapioihin. Psykologiin 

voivat olla yhteydessä vanhemmat, nuoret itse, opettajat, päiväkodin työntekijät kuin muutkin 

yhteistyötahot.  

Psykologille voi ohjautua myös lähetteellä, jonka tekee esim. lääkäri, terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä 

tai erityisopettaja 
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Psykologi työskentelee maanantaisin koulukeskuksella (terveydenhoitajan huoneessa), tiistaista 

torstaihin terveysasemalla (2.krs) mielenterveysneuvolan tiloissa ja perjantaisin Kuvansin koululla 

(terveydenhoitajan huoneessa). Sovitusti voin myös tulla muille kouluille ja esim. päiväkoteihin käymään. 

Suorat yhteydenotot puhelinajalla ti-to klo 12 - 12:30. Muina aikoina psykologi vastaa puheluihin ja 

tekstiviesteihin mahdollisuuksien mukaan. 

Koululla psykologi on  maanantaisin ja pe klo 12 - 12:15-välitunnilla vapaana opettajien konsultointia 

varten. Joroisten terveysasema, psykologi Emmi Puurtinen, Sairaalatie 1, 79600 Joroinen. puh. 044 - 

444 2359 

Yhteyttä voi ottaa myös sähköpostitse emmi.puurtinen@varkaus.fi 

 

ETSIVÄ NUORISOTYÖ 

 

Etsivän nuorisotyön tarkoitus on ohjata ja auttaa nuorta pääsemään sopivien palveluiden piiriin. 

Askarruttaapa sinua koulutus, työ, raha, asuminen tai terveys, yhdessä niihin löydetään ratkaisu. Tai 

kaipaat muuten vaan tsempparia ja kaveria arjen asioiden järjestelyyn. 

Etsivä nuorisotyöntekijä voi olla mukana tsemppaamassa koulunkäynnissä tai opiskelussa, etsiä 

yhdessä sopivaa opiskelu- tai työpaikkaa tai auttaa vaikka mukavan harrastuksen löytämisessä, jos 

haluat, lähdemme kanssasi mukaan hoitamaan asioita esim. kelaan, työkkäriin tai sosiaalitoimistoon. 

Tämän lisäksi yhteyttä voit ottaa juuri sinä itse, kaverit tai vaikka perhe.  

Toiminta on luottamuksellista ja tarkoitettu matalan kynnyksen toiminnaksi, mm. tapaamiset järjestyvät 

siellä missä sinä haluat ja kun sinulle parhaiten sopii. 

Nuorisolain mukaan toisen asteen koulutuksen järjestäjän on luovutettava tiedot alle 25-vuotiaasta 

nuoresta, joka keskeyttää opinnot ammatillisessa tai lukiokoulutuksessa.  

 

Etsivän nuorotyön tekijä Saara Mughal-Tiitinen, p. 040 152 0 888, saara.mughal@joroinen.fi, Facebook: 

Joroisten etsivä Saara   

 

LUKION OPETTAJAKUNTA 2016– 2017 

 

 

Kaikkien opettajien sähköpostiosoite on muotoa: etunimi.sukunimi@joroinen.fi, opettajien huoneen 

puhelin (017) 5784 243 tai 040 7361847.  

 

1. Ahtiainen Merja (MAH) , FM, lehtori, äidinkieli ja kirjallisuus, 16A ryhmänohjaaja 
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2. Hokkanen Päivi (PHO), FM, tuntiopettaja, englanti  

 
3. Häyrinen Terhi (THÄ), FM, lehtori, pitkä matematiikka, kemia 

 

4. Karvonen Aira-Sisko (ASK), lukion lehtori, FK, MBA, englanti. Osa-aikaeläkkeellä 
 

5. Kuivalainen Jaana (JKU), LiTK, lehtori, liikunta, terveystieto 
 

6. Laukkanen Auli (ALA), FK, lehtori, maantiede, biologia, oppilaskunnan ohjaava opettaja 

7. Liikanen Juha (JLI), insinööri, tuntiopettaja, tietotekniikka, atk-tekninen tukihenkilö 

8. Lind Sari (SLI), FM, tuntiopettaja, venäjän kieli 

9. Matikainen Riitta (RMA) ,  KteO, TaM, lehtori, kuvataide 

10. Mäkinen Jarkko (JMÄ), LitM, liikunta, terveystieto, akatemia yleisvalmennus 

11. Pihlajasalo Marja (MPI), FM, lehtori, ruotsi, saksa. Virkavapaalla xx.xx.2016 - xx.xx.2017, 

sijainen FM Juha Kaunismäki (JKA) 

12. Remes Liisa (LRE), KT, erityisopetus 

 
13. Shemeikka Ari (ASH), FM, lehtori, matematiikka, fysiikka, 15A  ryhmänohjaaja, ”Linux-pohjainen 

sähköinen oppimisympäristö”-hankkeen vetäjä 
 

14. Smolander Timo (TSM), rehtori, FK, matematiikka, opintojen ohjaus, yrittäjyys 
 

15. Virnes Tapio (TVI), KM, musiikki, akatemia salibandyvalmennus 
 

16. Voutilainen Maija (MVO), TK, lehtori, uskonto, psykologia 
 

17. Vuorimaa Hannu (HVU), FK, ekonomi, lehtori, historia ja yhteiskuntaoppi, filosofia, 14A 
ryhmänohjaaja 

  

 

LUKION MUU HENKILÖKUNTA 

 
Laitoshuoltajat Marjo Honkanen ja Seija Räisänen sekä ammattimies Timo Heikkinen (0400 138602) 

ovat teknisen toimiston työntekijöitä. Myös ruokapalvelut ostetaan kunnan tekniseltä toimelta. Ruoka- ja 

puhtauspalvelupäällikkönä toimii Pia Mäkeläinen (040 7397594). 

  

LUKION OPISKELIJAT 2016 - 2017 
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RYHMÄ 16A (ykköset) ryhmänohjaaja Merja 

Ahtiainen 

    

Heiskanen  Iiris Puustinen  Minttu 

Hyvönen    Saija Roponen    Tiia 

Kiuru      Roosa Silander   Niklas 

Kortelainen Mira Teittinen Amanda 

Kuivalainen Eetu Teittinen  Elina 

Lappalainen Lotta Tuovinen   Saku 

Mielonen   Aleksi Turunen    Jasmin 

Montonen   Jonas Uotinen    Akseli 

Partanen   Eemeli Varis      Iisa 

Puurunen Julia  

  

Yhteensä 19 opiskelijaa, 12  tyttöä, 7 poikaa  

 
 
 
 
RYHMÄ 15A (kakkoset) Ari Shemeikka, Terhi 

Häyrinen 

    

Ahtiainen  Akseli Mähönen    Helmi 

Anttila    Camilla Mähönen    Siiri 

Boman      Olli-Petteri Paroinen   Vilma 

Eronen     Lauri Pelkonen   Maaria 

Hakkarainen Eetu Pesonen    Iina 

Hiltunen Emmi Pulliainen Rosa-Maria 

Immonen    Jenni Purhonen   Annika 

Immonen    Sisko Puurtinen  Aleksi 

Iskari     Aleksi Puustinen  Milla 

Janhonen   Lassi Rautiainen Jani 

Kaipainen  Ari Solmu      Niilo 

Kolehmainen Tiia Suomula    Jani 
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Kroes William, vaihto-oppilas USA:sta Suosola    Jenna 

Kähäri     Lasse-Veikka Taskinen   Enni 

Lahti      Lasse Tuhkanen   Noora, vaihto-oppilaana lv 2016-2017 

Luotinen   Renja Yrjänheikki Sami 

  

Yhteensä 31 opiskelijaa, 16  tyttöä, 15 poikaa  

 
 
 
 
 
RYHMÄ 14A (kolmoset) Hannu Vuorimaa  

Eklund Ronja Memonen Mirka 

Hannelin Valtteri Nenonen Julia 

Heiskanen Nea Palhomaa Asa 

Huupponen Tuukka Pehkonen Jesse 

Immonen Vilma Puranen Joonas 

Jankko Aada Pursiainen Hannu 

Jääskeläinen Henri Pöntinen Noora 

Kauppi Vili Rytkönen Henri 

Kolehmainen Ida Salminen Jaakko 

Kyllönen Laura Salo Nea 

Lysinen Noora Silmäri Janita 

Lyytikäinen Nelli Tuovinen Tatu 

Lyytinen Jere Vauhkonen Sami 

Malkki Noora Välimäki Sara 

  

Yhteensä 28 opiskelijaa, 15 tyttöä, 13 poikaa  

 
 
 
 
 
 
 

OPPILASTILASTO lv. 2016 - 2017 

Ryhmä Tyttöjä Poikia Yhteensä 

16A 11 7 18 

15A 16 15 31 

14A 15 13 28 

yhteensä 42 35 77 
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Lukuvuoden 2016 - 2017 työaika  

Syyslukukausi 11.8. - 20.12.2016 

• syysloma 17.10. - 23.10.2016 ( vko 42 ) 

Kevätlukukausi 2.1. - 3.6.2017 

• talviloma 6.3. - 12.3.2017 ( vko 10 ) 

Vapaapäivät:  ma 5.12.2016 ja pe 26.5.2017 

 

 

Jaksotus lv 2016-2017 

1.       11.8.-30.9.2016                            37 päivää 

2.       3.10.-29.11.2016                          37 päivää 

3.       30.11.2016-3.2.2017                    37 päivää 

4.       6.2.-4.4.2017                                37 päivää 

5.       5.4.-3.6.2017                                39 päivää 

 

OPPITUNNIT 

 
Lukiossa oppitunnin kesto on 75 min. Tuntikaaviossa kullekin kurssille on varattu kolme 75 min 

oppituntia viikossa. Täten kurssi tulee suoritettua yhden jakson aikana. 

  

1. 8.55-10.10 

2. 10.20-11.35 

3. 12.05-13.20 

4. 13.45-15.00.  

5. 15.10-16.25 
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KIERTOTUNTIKAAVIO LV 2016-2017 

  MA TI KE TO PE 

8.00-8.45      

8.55-10.10 1 4 5 1 1 

10.20-11.35  2 3 6  5 6 

12.05-13.20 3 6 3 2 2 

13.45-15.00 4 7 7  4  7 

15.10-16.25 5     

 
 
 16A Merja Ahtiainen 15A Ari Shemeikka 14A Hannu Vuo rimaa 
0  VEB2:4  
1 KU1RMA KUV 

 
LIT:2    LIP:2 (ma, to) 

VEB2:4 (pe) 
FY:7 ASH D2 

RUB:6 JKA D6 
2  HI:1 HVU D9 

 
RUB:4/1 JKA D6 
MAB:7 ASH D1 

ENA:7   k2017  ASK  

3  ENA/RUB - starttikurssi YH:1      HVU D9 
 

MAA:12   THÄ D2  
MAB:9 ASH D1 

4  PS:1  MVO C1 
 

MAA:6 THÄ D2  
 

BI:5 ALA D8 

5  MAY:1   THÄ D2 RUB:4/2 JKA D6  ÄI:6  MAH D4 
6 LI 1 (ke) 

TO1 (2h) 
UE:2 MVO C1  ENA: 9 s2016  ASK D6  

7 ENA1:1 PHO D4 
 

ENA1:4 ASK D6 
 

KE5 THÄ  D2 
            SAA2:7 MED 
            VEB2:7 STU 
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2. jakso  3.10.-29.11.2016, 37 tp 
 

 16A Merja Ahtiainen 15A Ari Shemeikka 14A Hannu Vuo rimaa 
0    
1 TA1 MAH RMA TVI ENA:5/1 PHO D6  

VEB2:5 SLI D4 D1   

LIT:2 LIP:2 (ma) 
KE4 THÄ (to,pe) 

YH:4      HVU D9 (to,pe) 
2 RUB:1 JKA D6 

 
MAA:7 THÄ D1 
MAB:4 TSM D2 

AI:9 MAH D4 

3 KE:1 THÄ D2  
 

FI:1 HVU D9 
 

FY:8    ASH D2  
PS:4 MVO C1   

4 BI:1ALA D8 PS3 MVO C1 
 

MAA13 THÄ D2   

5 ÄI:1 MAH D4 RUB:5     JKA D6 
 

YH:2HVU D9 
 

6 MAA:2 THÄ D2 
MAB:2 ASH D1 

BI:2 ALA D8 RUB:7    JKA D6 
 

7 SAA2:1 STU FY:4 ASH D2 

 

ENA:8 k2017      PHO  D6  
 

8           
 

  

 
3. jakso 30.11.2016-3.2.2017, 37 tp                     

 16A Merja Ahtiainen 15A Ari Shemeikka 14A Hannu Vuo rimaa 

0    

1 MU1 TVI AUD 
 

 WT KE4 THÄ (ma) 
YH:4      HVU D9 (ma) 
OPO TSM  D9 (to/pe) 

2 ENA:2 ASK D6 
 

FY:5 ASH D1 

 

ÄI:8 MAH D4  

3 MAA:3  THÄ D2 
 

GE3  ALA D8 
SAA2:4 JKA STU  
YH:3      HVU D9 

ENA:9    k2017 ASK D6 
   
 

4 GE1 ALA D8 
 

MAA:8  THÄ D2 
MAB: 5    TSM D1  

FY:9   ASH D1 
PS:5   MVO  C1 

5 ÄI:2 MAH D4 
 

HI:3     HVU D9 MAA:14  THÄ D2 

6 UE:1   MVO C1 
 

ENA: 6/1   ASK D6 s2017 
kirjoittavat 

RUB:8 JKA D4  
GE4 ALA D8 

7 FY:1 ASH D2   ENA:5/2 PHO D6  

 

SAA2:8 JKA MED 
VEB2:8 SLI STU 

 

8    
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4.  jakso  6.2.-4.4.2017                                 
 

 16A Merja Ahtiainen 15A Ari Shemeikka 
0   
1 KU2 RMA KUV 

MU2 TVI AUD 
ENA: 6/2   PHO D6 k2018 kirjoittavat D6 

AI:4/1MAH D4 
2 RUB2 JKA D6  

 
HI:4 HVU D9 

3 HI:2    HVU D9 FY6 ASH D1 
BI:4  ALA D8 

4 PS2   MVO C1 
 BI3 ALA D8 

MAA:9  THÄ D2 
MAB:6 TSM D1 

5 FY:2 ASH D2  
SAA2:2  JKA D6  

KE3 THÄ D2 
SAA2:5 JKA D6  

6 MAA:4 THÄ D2 
MAB:3 ASH D1 

TE2   JKU D4 
 

7 KE2 D2 ENA 7 s2017   kirjoittavat PHO D6 
ÄI:4/2   MAH D4 

8   

 

5. jakso   5.4.-3.6.2017                                 
 16A Merja Ahtiainen 15A Ari Shemeikka 

0   
1 LIT:1    LIP:1 (ma,to) 

 TO1 (1h) 
ÄI:7 MAH 
HI6 HVU 

VEB2:6 D4 
2 ÄI:3 MAH D4 ENA:8 s2017      ASK D6 
3 GE:2 ALA D8 

 
UE:3 MVO C1 

4 ENA:3      ASK D6 MAA:10 THÄ D2 
MAB:8 ASH D1 

5 MAA5 THÄ D2 ÄI:5    MAH D4 
6 FY3 ASH D2 

SAA2:3 JKA D6 
TE3 D4 

SAA2:6 JKA D6 
7 RUB:3 D6 OPO  TSM (ti) 

EU THÄ ASH (to,pe)  D2 
8    

 
Opetushallitus on antanut uudet kansalliset opetussuunnitelman perusteet on lokakuussa 2015. 

Joroisten lukion opetussuunnitelmaa uudistettu lukuvuoden 2015 – 2016 aikana. Uusi 

opetussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2016 mainitun päivän jälkeen lukio-opintonsa  aloittavilla 

lukiolaisilla. Ennen 1.8.2016 lukionsa aloittaneet lukiolaiset opiskelevat lukion oppimäärän nykyisen, 

1.8.2005 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan. 

 
JOROISTEN LUKION TUNTIJAKO 1.8.2005 ALKAEN, tuntija koa noudatetaan 
kakkosille ja kolmosille annettavassa opetuksessa 

Oppiaine tai aineryhmä  Pakolliset kurssit  Syventävät valtakunnalliset  
Koulukohtaiset 

syventävät 

Äidinkieli ja kirjallisuus  6  3 2 

Englanti, A1-kieli 

Saksa, A2-kieli  

6  

6 

2 

2 

4 

2 

Ruotsi, B1-kieli, toinen kotimainen  5  2 2 

Muut kielet  

Saksa, B2-kieli 

Ranska, B2-kieli 

 

Yhteensä vähintään 16 

8 

8 

 

 

2 
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Venäjä, B2-kieli 

Saksa, B3-kieli 

Ranska, B3-kieli 

Venäjä, B3-kieli 

8 

8 

8 

8 

2 

2 

2 

2 

2 

Matematiikka    

lyhyt oppimäärä  6  2 2 

pitkä oppimäärä  10  3 4 

Ympäristö ja luonnontieteet    

Biologia  2  3 1 

Maantiede  2  2  

Fysiikka  1  7 2 

Kemia  1  4 2 

Uskonto tai elämänkatsomustieto  3  2 1 

Filosofia  1  3  

Psykologia  1  4  

Historia  4  2 2 

Yhteiskuntaoppi  2  2 1 

Taito- ja taideaineet  5   

Liikunta  2  3 1 

Musiikki  1-2  3 1 

Kuvataide  1-2  3 1 

Terveystieto  1  2  

Opinto-ohjaus  1  1  

Media   6 

Tietotekniikka   6 

Ilmaisutaito   2 

Ilmailun teoria   3 

Opiskeluprojektit   6 

    

Pakolliset kurssit  47-51    

Syventävät kurssit vähintään  10    

YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75   

 
JOROISTEN LUKION TUNTIJAKO, tuntijakoa noudatetaan ykkösille 
annettavassa opetuksessa 1.8.2016 alkaen 

Oppiaine tai aineryhmä  Pakolliset kurssit  Syventävät valtakunnalliset  
Koulukohtaiset 

syventävät 

Äidinkieli ja kirjallisuus  6  3  

Englanti, A1-kieli 6  2 0,5 
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Saksa, A2-kieli  6 2 

Ruotsi, B1-kieli, toinen kotimainen  5  2 0,5 

Muut kielet  

Saksa, B2-kieli 

Ranska, B2-kieli 

Venäjä, B2-kieli 

Saksa, B3-kieli 

Ranska, B3-kieli 

Venäjä, B3-kieli 

 

Yhteensä vähintään 16 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

 

Matematiikka, yhteinen 

opintokokonaisuus 
1  

 

lyhyt oppimäärä  5  2  

pitkä oppimäärä  9  3  

Ympäristö ja luonnontieteet    

Biologia  2  3  

Maantiede  1  3  

Fysiikka  1  6  

Kemia  1  4  

Uskonto tai elämänkatsomustieto  2  4  

Filosofia  2  2  

Psykologia  1  4  

Historia  3  3  

Yhteiskuntaoppi  3  1  

Taito- ja taideaineet  5   

Liikunta  2  3 20 

Musiikki  1-2  2  

Kuvataide  1-2  2  

Terveystieto  1  2  

Opinto-ohjaus  2  0  

Teemaopinnot  3  

Taiteiden väliset opinnot   3 

Lukiodiplomit 

- kuvataide 

- liikunta 

- media 

- musiikki 

  

 

Media   X? 

Opiskeluprojektit   X? 

Yrittäjyys   5 
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Pakolliset kurssit  47-51    

Syventävät kurssit vähintään  10    

YHTEENSÄ VÄHINTÄÄN 75   

 

Kurssit 1.8.2005 käyttöön otetun opetussuunnitelman  mukaan 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, SUOMI ÄIDINKIELENÄ 
Äidinkieli:   

ÄI1 Kieli, tekstit ja vuorovaikutus 
ÄI2  Tekstin rakenteita ja merkityksiä 
ÄI3 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa 
ÄI4  Tekstit ja vaikuttaminen 

  ÄI5 Teksti, tyyli ja konteksti 
ÄI6 Kieli, kirjallisuus ja identiteetti 
ÄI7  Puheviestinnän taitojen syventäminen 

  ÄI8 Tekstitaitojen syventäminen 
  ÄI9 Kirjoittaminen ja nykykulttuuri 
  ------------------------------------------------------------------- 

ÄI10 Luova kirjoittaminen 
ÄI11 Kaunokirjallisuuden lukijan kurssi 
  

Englanti:  ENA1 Nuori ja hänen maailmansa 
  ENA2 Viestintä ja vapaa-aika 

ENA3 Opiskelu ja työ 

  ENA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 
  ENA5 Kulttuuri 
  ENA6 Tiede, talous ja tekniikka 
  ENA7 Luonto ja kestävä kehitys 
          ENA8 Puhu ja ymmärrä paremmin 

  ------------------------------------------------------------------- 
  ENA9 Kertauskurssi abiturienteille 

Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen 
  ENA10 Englannin kesätreeni (0,5) 

 ENA11 Englannin viestinnän kurssi 
 ENA12 Kansainvälisyys ja kulttuurien tuntemus 

 
Saksa:  SAA1 Nuori ha hänen maailmansa 
  SAA2 Viestintä ja vapaa-aika 

SAA3 Opiskelu ja työ 

    SAA4 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma 

  SAA5 Kulttuuri 
  SAA6 Tiede, talous ja tekniikka 
  SAA7 Luonto ja kestävä kehitys 
  SAA8 Puhu ja ymmärrä paremmin 

------------------------------------------------------------------- 
SAA9  
SAA10  

 
TOINEN KOTIMAINEN KIELI (B1) 
Ruotsi:  RUB0 Peruskoulun ruotsin kertauskurssi (½ kurssia) 
  RUB1 Koulu ja vapaa-aika 
  RUB2 Arkielämää Pohjoismaissa 
  RUB3  Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa 
  RUB4 Elämää yhdessä ja erikseen 
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RUB5  Elinympäristömme 

  RUB6 Puhu ja ymmärrä paremmin 
  RUB7 Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen 
  ------------------------------------------------------------------- 
  RUB8 Suullisen viestinnän kurssi (½ kurssia) 
  RUB9 Kuuntelu- ja kertauskurssi  (½ kurssia) 
    
PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKILLA 7-9 ALKANUT OPPIMÄÄRÄ (B2) 
Saksa=SA 
Ranska=RA 
Venäjä=VE 
  SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset 
  RAB21  Vapaa-aika ja harrastukset 
  VEB21  Vapaa-aika ja harrastukset 
  SAB22 Meillä ja muualla 

RAB22  Meillä ja muualla 
  VEB22  Meillä ja muualla 
  SAB23 Ennen ja nyt 

RAB23  Ennen ja nyt 
  VEB23  Ennen ja nyt 
  SAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 

RAB24  Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 
  VEB24  Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat 
  SAB25 Kulttuuri 

RAB25  Kulttuuri 
  VEB25  Kulttuuri 
  SAB26 Yhteinen maapallomme 

RAB26  Yhteinen maapallomme 
  VEB26  Yhteinen maapallomme 
  SAB27 Tiede ja tekniikka 

RAB27  Tiede ja tekniikka 
  VEB27  Tiede ja tekniikka 

SAB28 Luonto ja kestävä kehitys 
RAB28  Luonto ja kestävä kehitys 
VEB28  Luonto ja kestävä kehitys 
SAB29 Kertauskurssi (½ kurssia) 
RAB29  Kertauskurssi (½ kurssia) 
VEB29  Kertauskurssi (½ kurssia) 
SAB210 Suullisen kielitaidon kurssi (½ kurssia) 
RAB210  Suullisen kielitaidon kurssi (½ kurssia) 
VEB210  Suullisen kielitaidon kurssi (½ kurssia) 

. 
LUKIOSSA ALKAVA  OPPIMÄÄRÄ (B3) 
Saksa=SA 
Ranska=RA 
Venäjä=VE 
  SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua 
  RAB31  Hyvää päivää, hauska tutustua 
  VEB31  Hyvää päivää, hauska tutustua 
  SAB32 Näin asiat hoituvat 

RAB32  Näin asiat hoituvat 
  VEB32  Näin asiat hoituvat 
  SAB33 Vapaa-aika ja harrastukset 

RAB33  Vapaa-aika ja harrastukset 
  VEB33  Vapaa-aika ja harrastukset 
  SAB34 Meillä ja muualla 

RAB34  Meillä ja muualla 
  VEB34  Meillä ja muualla 
  SAB35 Ennen ja nyt 

RAB35  Ennen ja nyt 
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  VEB35  Ennen ja nyt 
  SAB36 Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat 

RAB36  Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat 
  VEB36  Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat 
  SAB37 Kulttuuri 

RAB37  Kulttuuri 
  VEB37  Kulttuuri 

SAB38 Yhteinen maapallomme 
RAB38  Yhteinen maapallomme 
VEB38  Yhteinen maapallomme 
SAB39 Kertauskurssi (½ kurssia) 
RAB39  Kertauskurssi (½ kurssia 
VEB39 Kertauskurssi (½ kurssia 
SAB310 Suullisen kielitaidon kurssi (½ kurssia) 
RAB310  Suullisen kielitaidon kurssi (½ kurssia) 
VEB310  Suullisen kielitaidon kurssi (½ kurssia) 
. 

MATEMATIIKKA 
Matematiikka, pitkä MAA0 Lukiomatematiikan johdantokurssi 
  MAA1 Funktiot ja yhtälöt 
  MAA2 Polynomifunktiot 

MAA3 Geometria 

  MAA4  Analyyttinen geometria 
  MAA5 Vektorit 
  MAA6 Todennäköisyys ja tilastot 
  MAA7  Derivaatta 
  MAA8 Juuri- ja logaritmifunktiot 
  MAA9 Trigonometriset funktiot ja lukujonot 
  MAA10 Integraalilaskenta 
  MAA11 Lukuteoria ja logiikka 
  MAA12 Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä 
  MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi 
  ------------------------------------------------------------------- 
  MA14 Lukion pitkän matematiikan kertauskurssi 
  MA15 Talousmatematiikka 
  MA16 Lineaarialgebra 
  MA17  Lukion pitkän matematiikan kertauskurssi abiturieteille (½) 
    
Matematiikka, lyhyt MAB0 Lukiomatematiikan johdantokurssi 

MAB1 Lausekkeet ja yhtälöt 
  MAB2 Geometria 
  MAB3 Matemaattisia malleja I 

MAB4 Matemaattinen analyysi 
  MAB5 Tilastot ja todennäköisyys 
  MAB6 Matemaattisia malleja II 
  ------------------------------------------------------------------- 
  MAB7 Talousmatematiikka 
  MAB8  Matemaattisia malleja III 
  ------------------------------------------------------------------- 
  MAB9 Lyhyen matematiikan kertauskurssi  

MAB  Lyhyen matematiikan kertauskurssi abiturienteille (½) 
 
Biologia:   
  BI1 Eliömaailma 
  BI2  Solu ja perinnöllisyys 

BI3 Ympäristöekologia 
  BI4 Ihmisen biologia 
  BI5 Bioteknologia 
  ------------------------------------------------------------------- 
  BI6 Kokeellinen biologia 
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Maantiede:  GE1 Sininen planeetta 
  GE2 Yhteinen maailma 
  ------------------------------------------------------------------- 

GE3 Riskien maailma 
  GE4 Aluetutkimus 
  
Fysiikka:  FY1 Fysiikka luonnontieteenä 
  FY2 Lämpö 
  FY3 Aallot 
  FY4 Liikkeen lait  
  FY5 Pyöriminen ja gravitaatio 
  FY6 Sähkö  
  FY7 Sähkömagnetismi 
  FY8 Aine ja säteily 
  ------------------------------------------------------------------- 
  FY9 Fysiikan kertauskurssi 
  FY10 Kokeellisen fysiikan ja kemian kurssi (työkurssi) 
   
 
Kemia:  KE1 Ihmisen ja elinympäristön kemia 
  ------------------------------------------------------------------- 

KE2 Kemian mikromaailma 
  KE3 Reaktiot ja energia 
  KE4 Metallit ja materiaalit 
  KE5 Reaktiot ja tasapaino 
  ------------------------------------------------------------------- 
  KE6 Kokeellisen fysiikan ja kemian kurssi 
  KE7 Biokemia 
 
 
Uskonto, ev.lut.:   

UE1 Uskonnon luonne ja merkitys 
UE2 Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta 

  UE3 Ihmisen elämä ja etiikka 
UE4 Uskontojen maailmat 
UE5 Mihin suomalainen uskoo ? 
------------------------------------------------------------------- 
UE6 Raamattukurssi 
 

Uskonto, ort.:   
UO1 Ortodoksinen maailma 
UO2 Uskonoppi ja etiikka 

  UO3 Raamattutieto 
UO4 Uskontojen maailmat 
UO5 Ortodoksinen Suomi 

 
Elämänkatsomustieto ET1 Hyvä elämä 
  ET2 Maailmankuva 
  ET3 Yksilö ja yhteisö 
   

 
 

Filosofia    
  FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun 
  FI2 Filosofinen etiikka 

FI3 Tiedon ja todellisuuden filosofia 
FI4 Yhteiskuntafilosofia 

 
Historia    
  HI1 Ihminen, ympäristö ja kulttuuri 
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  HI2 Eurooppalainen ihminen 
  HI3 Kansainväliset suhteet 
  HI4 Suomen historian käännekohtia 
  HI5 Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan 
  HI6 Kulttuurien kohtaaminen 
  ------------------------------------------------------------------- 
  HI7 Argeologian perusteita 
  HI8 Suomen lähihistoria 
 
Yhteiskuntaoppi: 
  YH1 Yhteiskuntatieto 
  YH2 Taloustieto 
  YH3 Kansalaisen lakitieto 

                       YH4  Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni 
------------------------------------------------------------------- 
YH5 Yritykset ja yrittäjyys (Yrittäjyyden peruskurssi) 
YH6 Asiakaspalvelu 
YH7 Markkinointikurssi 
YH8 Ponnahdus bisnekseen-ideasta euroiksi 
YH9 Johtajuus- ja alaistaidot  
 
 

Psykologia:  PS1 Psyykkinen toiminta, oppiminen ja vuorovaikutus 
  PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys 
  PS3 Ihminen tiedonkäsittelyn perusteet 
  PS4 Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta 
  PS5 Persoonallisuus ja mielenterveys 
  ------------------------------------------------------------------- 
  PS6 Sosiaalipsykologia 
   
Musiikki:  MU1 Musiikki ja minä 
  MU2 Moniääninen Suomi 
  MU3 Ovet auki musiikille 
  MU4 Musiikki viestii ja vaikuttaa 
  MU5 Musiikkiprojekti 
  ------------------------------------------------------------------- 
  MU6 Bändi- ja laulukurssi 
  
Kuvataide:     KU1 Minä, kuva ja kulttuuri 
      KU2 Ympäristö, paikka ja tila 
      KU3 Media ja kuvien viestit 
    KU4 Taiteen kuvista omiin kuviin 
    KU5 Nykytaiteen työpaja 
  ------------------------------------------------------------------- 
    KU6 Valokuvaus 
    KU7 Keramiikan ja kuvanveiston työpaja 
    Kuvataiteen lukiodiplomi/Kuvataiteen lopputyö 
 
Liikunta:   LI1 Taitoa ja kuntoa 
   LI2 Liikuntaa yhdessä ja erikseen 
  ------------------------------------------------------------------- 
   LI3 Virkisty liikunnasta 
   LI4 Yhdessä liikkuen  
   LI5 Kuntoliikunta 
    LI6 Vanhat tanssit 
   Liikunnan lukiodiplomi 
 
Terveystieto: TE1 Terveyden perusteet 
  ------------------------------------------------------------------- 
  TE2 Nuoret, terveys ja arkielämä 
  TE3 Terveys ja tutkimus 
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Opintojen ohjaus OP1 Koulutus, työ ja tulevaisuus 
  OP2 Opiskelu, työelämä ja ammatinvalinta 
   
Media  ME1 Median maailma – verkkokurssi 
  ME2 Videointi ja editointi 
  ME3  Äänituotanto 
  ME4  Median työpaja 
  ME5 Mediaa kriittisesti 
  ME6 Mediadiplomikurssi 
  
Opiskeluprojektit PRO1 Värinää - tilataidetta musiikista ja kuvista 
  PRO2 Vanhojenpäivän puvun valmistaminen 
  PRO3  Kuvataiteen leirikoulu 
  PRO4 Eurooppa tutuksi 
  PRO5 Ihmissuhdekurssi 
  PRO6 Tietokirjojen lukijan kurssi 
 

Tekstiilityö  TS1 Juhlapuku-/vanhojenpäivänpukukurssi 

 

Kurssitarjontaa laajentavat ammatilliset kurssit, yrittäjyyskurssit ja ISOverstaan verkkokurssit sekä Etelä-
Savon Urheiluakatemian laji- ja yleisvalmennus. 
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YLIOPPILASTUTKINTO 

 
Ylioppilastutkinto syksyllä 2016 

Kuullunymmärtämiskokeet 

ti 13.9 toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä ruotsi, A- ja B-taso  

ma 12.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti saksa venäjä ranska/espanja   

ke 14.9.vieras kieli, lyhyt oppimäärä  englanti ranska venäjä espanja/italia. Huom ! Saksassa sähköisen 

koe   

 

Kirjalliset kokeet 

pe 16.9.äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe 

ma 19.9. uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto Huom ! 

maantieteessä sähköisen koe   

ke 21.9. vieras kieli, pitkä oppimäärä 

pe 23.9. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 

ma 26.9. äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe suomi/ruotsi toisena kielenä –koe 

ke 28.9. matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 

pe 30.9. psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia Huom ! Filosofiassa sähköisen koe   

ma 3.10. vieras kieli, lyhyt oppimäärä. Huom ! Saksassa sähköisen koe   

 

 

Ylioppilastutkinto keväällä 2017  

Kirjallinen koe    

pe 10.2.äidinkieli, suomi ja ruotsi, tekstitaidon koe   

 

Kuullunymmärtämiskokeet    

ma 13.2. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä, ruotsi, A- ja B-taso   

ti 14.2. vieras kieli, pitkä oppimäärä englanti,  venäjä, espanja  

ke 15.2. vieras kieli, lyhyt oppimäärä   venäjä, englanti, espanja, italia   

 

Kirjalliset kokeet 

ma 13.3.äidinkieli, suomi ja ruotsi, esseekoe suomi/ruotsi toisena kielenä -koe 

ke 15.3. psykologia (s), filosofia (s), historia, fysiikka, biologia 

pe 17.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä. Huom ! Saksassa sähköinen koe 

ma 20.3. toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 

ke 22.3.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 

pe 24.3  uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi (s), kemia, maantiede (s), terveystieto 

ma 27.3. vieras kieli, lyhyt oppimäärä Huom ! Saksassa sähköinen koe 
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Lasku ylioppilastutkintomaksuista lähetetään kotiosoitteeseen elo-syyskuun aikana. 

 

Ilmoittautuminen kevään 2017 ylioppilastutkintoon on tehtävä viimeistään perjantaina marraskuun 18.  

p:nä tai syksyn 2016 ylioppilaskirjoitusten tulosten saavuttua koulun kansliaan. Ilmoittautuminen Wilman 

kautta. Ilmoittautumiskaavake tulostetaan ja palautetaan kansliaan allekirjoitettuna. 

 

Perusmaksu on 14 € ja koekohtainen maksu 28 €. Syksyn kirjoituksiin ilmoittautuneille lähetetään lasku 

kotiosoitteeseen.  

 

Ilmoittautuminen Wilmassa. Valitse ”lomakkeet” -> ”Ilmoittautuminen ylioppilastutkintoon” 

. 

LUKUVUONNA 2016-2017 JOROISTEN LUKIOSSA KÄYTETTÄVÄT  OPPIKIRJAT 
 

Äidinkieli: 

Ykköset:  

Jukola-sarja (SanomaPro) 

Koko lukion ajan käytetään kahta kirjaa: Tekstioppi ja Kielikirja. 

Lisäksi jokaisella ensimmäisen vuoden kurssilla on oma kurssivihkonsa: Jukola 1, Jukola 2 ja Jukola 3. 

Voit itse päättää, ostatko perinteisen kirjan vai digikirjan. Suositus on, että Kielikirja olisi kaikilla 

sähköinen digikirja (lisenssin kesto 48 kk). 

 

Kakkoset:  

Äidinkieli ja kirjallisuus -sarjan Käsikirja 

Koululla on lainattavia kirjoja. Jos vastaasi tule käytetty kirja, voit ostaa sen itsellesi, mutta lainaksikin 

saat. 

 

Kolmoset: 

Äidinkieli ja kirjallisuus -sarjan Käsikirja 

Koululla on lainattavia kirjoja. Jos vastaasi tule käytetty kirja, voit ostaa sen itsellesi, mutta lainaksikin 

saat. 

AI8- ja AI9-kursseilla tarvitaan lisäksi Ylioppilastekstejä 2016 -kirjaa. 

 

 

Englanti: 

Sähköisen oppikirjan voi hankkia niille kursseille, joille se on tarjolla. Kirjat löytyvät kustantajien 

nettisivuilta 

Kurssi 1,2,3: Daffue-Karste, Davies et al. On Track 1, 2, 3 . Sanoma Pro  

Kurssi 4,5,6: Dafffue-Karste et al. On Track 4, 5, 6 Sanoma Pro 

Kurssi 7: Ikonen, Mäkelä et al. ProFiles 7  Sanoma Pro 
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Kurssi 8: Ikonen et al. ProFiles 8  Sanoma Pro 

Kurssi 9, Abikurssi: ei oppikirjaa syksyn 1. jakson kurssille. 3. jakson kirja ilmoitetaan myöhemmin.  

ProFiles ja On Track -kirjoista on sähköiset kirjat: http://sanomapro.fi 

 

 

Ruotsi: 

Kurssi 1: Blom, Kaunisto, Paasonen, jne, Fokus 1 Otava 

Ensimmäisellä kurssilla kaikilla sähköinen oppikirj a 2. ja 3. kurssin kirjaratkaisu tehdään 

yhdessä. 

Kaunisto, Paasonen, Salonen, Vaaherkumpu: Galleri grammatik 4 . kurssista lähtien. (ei käytössä 

ykkösillä) Otava 

Kurssi 2: Blom, Kaunisto, Paasonen, jne, Fokus 2 Otava 

Kurssi 3: Blom, Kaunisto, Paasonen, jne, Fokus 3 Otava 

Kurssi 4: Blom, Kaunisto, Paasonen, jne, Galleri 4 Otava 

Kurssi 5: Blom, Kaunisto, Paasonen, jne, Galleri 5 Otava 

Kurssi 6: Blom, Kaunisto, Paasonen, jne, Galleri 6 Otava 

Kurssi 7: Blom, Kaunisto, Paasonen, jne, Galleri 7 Otava 

Kurssi 8: Harkoma, Junkkarinen, Rosenberg-Wolf, Abi ruotsi. Uusin painos 2013! 

Galleri-sarjan kirjoista 1-4 on sähköiset kirjat, http://www.otava.fi/muut/digikirjat-infosivu/ 

 

Matematiikka, lyhyt  

Ykkösluokan matematiikka alkaa yhteisellä kurssilla  ja sen jälkeen voi valita joko lyhyen tai 

pitkän matematiikan. Voit hankkia joko sähköisen (4 8 kk lisenssi) tai perinteisen paperikirjan. 

Sähköisen kirjaan voi esim. tehdä tehtävät tietokon eella (uusi LOPS2016 kirjat). 

Yhteisen kurssin kirja on Yhteinen tekijä, Lukion m atematiikka 1, Luvut ja lukujonot, Sanomapro  

 

Kakkoset ja kolmoset jatkavat vanhan OPSin kirjoilla – ykkösten uuden OPSin kirjat päivitetään syksyllä. 

Kurssi 4: Hautajärvi, Ottelin, Wallin-Jaakkola, Variaabeli 4. Matemaattinen analyysi Otava 

Kurssi 5: Hautajärvi, Ottelin, Wallin-Jaakkola, Variaabeli 5. Tilastot ja todennäköisyys. Otava 

Kurssi 6: Hautajärvi, Ottelin, Wallin-Jaakkola. Variaabeli 6. Matemaattisia malleja II. Otava 

Kurssi 7: Hautajärvi, Ottelin, Wallin-Jaakkola: Variaabeli 7 Talousmatematiikka Otava 

Kurssi 8: Hautajärvi, Ottelin, Wallin-Jaakkola: Variaabeli 8 Matemaattisia malleja III Otava 

Kurssi 9: Hautajärvi, Ottelin, Wallin-Jaakkola: Variaabeli Kertauskirja Otava 

 

Matematiikka, pitkä 

Ykkösluokan matematiikka alkaa yhteisellä kurssilla ja sen jälkeen voi valita joko lyhyen tai pitkän 

matematiikan. Voit hankkia joko sähköisen (48 kk lisenssi) tai perinteisen paperikirjan. Sähköisen kirjaan 

voi esim. tehdä tehtävät tietokoneella (uusi LOPS2016 kirjat). 

 

Yhteisen kurssin kirja on Yhteinen tekijä, Lukion matematiikka 1, Luvut ja lukujonot, Sanomapro 
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2. kurssi: Tekijä, Pitkä matematiikka 2, Polynomifunktiot ja -yhtälöt, Sanomapro 

3. kurssi: Tekijä, Pitkämatematiikka 3, (kirja tulossa), Sanomapro  

4. kurssi: Tekijä, Pitkämatematiikka 4, (kirja tulossa), Sanomapro  

5. kurssi: Tekijä, Pitkämatematiikka 5, (kirja tulossa), Sanomapro  

 

Kakkoset ja kolmoset jatkavat vanhan OPSin kirjoilla 

Kurssi 5,6: Jäppinen, Kupiainen, Räsänen: Lukion Calculus 3, Vektorit MAA5, Todennäköisyys ja tilastot. 

Otava 

Kurssi 7,8: Jäppinen, Kupiainen, Räsänen: Lukion Calculus 4: Derivaatta MAA7, Juuri- ja 

logaritmifunktiot MAA8. Otava 

Kurssi 9,10: Jäppinen, Kupiainen, Räsänen: Lukon Calculus 5: Trigonometriset funktiot ja lukujonot 

MAA9. Intergraalilaskenta MAA10. Otava 

Kurssi 11: Jäppinen, Kupiainen, Räsänen: Calculus 6,  Lukuteoria ja logiikka MAA11. Otava 

Kurssi 12: Jäppinen, Kupiainen, Räsänen: Calculus 7, Numeerisia ja algebraallisia menetelmiä, MAA12. 

Otava. 

Kurssi 13: Jäppinen, Kupiainen, Räsänen: Calculus 8, Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi, 

MAA13, Otava. 

Kurssi 14: Hautajärvi, Ottelin, Wallin-Jaakkola: ABI Pitkä matematiikka (+ratkaisut), Otava 

 

Kemia 

Kaikista kemian kirjoista on mahdollista hankkia sähköinen kirja. Voit itse päättää ostatko sähköisen vai 

perinteisen oppikirjan. Sähköinen on hieman edullisempi. 

1. kurssi: Mooli 1, Lehtiniemi, Turpeenoja, Kemiaa kaikkialla, Otava (LOPS 2016) 

2. kurssi: Mooli 2, Lehtiniemi, Turpeenoja , Ihmisen ja elinympäristön kemia, Otava (LOPS 2016) 

3. kurssista eteenpäin vanhan kirjat käy 

Kurssi 3: Lehtiniemi, Turpeenoja: Mooli 3, Reaktiot ja energia Otava 

Kurssi 4: Lehtiniemi, Turpeenoja: Mooli 4, ;Metallit ja materiaalit Otava 

Kurssi 5: Lehtiniemi, Turpeenoja: Mooli 5, Reaktiot ja tasapaino, Otava 

 

Maantiede 

Opiskelija voi valita joko perinteisen tai digikirjan 

Kurssi 1 (LOPS2016): GEOS 1. Maailma muutoksessa. Sanoma Pro Oy. 

Kurssi 2 (LOPS2016): GEOS 2. Sininen planeetta.  Sanoma Pro Oy 

Kurssi 3: GEOS 3. Haasteiden maailma. Sanoma Pro. 

Kurssi 4: GEOS 4 . Aluetutkimus.  Sanoma Pro . 

 

Biologia 

Opiskelija voi valita joko perinteisen tai digikirjan. 

Kurssi 1 (LOPS2016):  Koralli 1 Elämä ja evoluutio. (BI 1) .Otava. 

Kurssi 2 (LOPS2016): Koralli 2. Ekologia ja ympäristö. (BI 2). Otava. 
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Kurssi 3 (LOPS2016): Koralli 3. Solu ja perinnöllisyys. (BI 3). Otava. 

Kurssi 2 : BIOS 2 . Solu ja perinnöllisyys. Sanoma Pro. 

Kurssi 4 : BIOS 4. Ihmisen biologia. Sanoma Pro. 

Kurssi 5: BIOS 5. Bioteknologia. Sanoma Pro. 

 

Historia: 

Kurssi 1:        Forum  1.  Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa.  Otava. (LOPS 2016) 

Kurssi 2:        Forum  2.  Kansainväliset suhteet.  Otava.(LOPS 2016) 

Kurssi 3:        Forum  3.  Itsenäisen Suomen historia. Otava. (LOPS 2016) 

Kurssi 4:        Forum  4.  Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys.  Otava. (LOPS 2016) 

Kurssi 5:        Forum  5.  Ruotsin itämaasta Suomeksi.  Otava. (LOPS 2016) 

Kurssi 6:        Forum  6.  Maailman kulttuurit kohtaavat. Otava. (LOPS 2016) 

Kaikista em. oppikirjoista on joko valmiina tai tulossa digitaaliset versiot. 

 

Lukion vanhan opsin mukaiset oppikirjat ovat samat kuin ennenkin. 

Kurssi 1 ja 2: Heikkonen, Ojakoski, Väisänen: Muutosten maailma 1-2, Ihminen, ympäristö ja kulttuuri ja 

Eurooppalainen ihminen. Sanoma Pro. 

Kurssi 3: Heikkonen, Ojakoski, Väisänen: Muutosten maailma 3, Kansainväliset suhteet. Sanoma Pro 

Kurssi 4: Heikkonen, Ojakoski, Väisänen: Muutosten maailma 4, Suomen historian käännekohtia. 

Sanoma Pro. 

Kurssi 5: Heikkonen, Ojakoski, Väisänen: Muutosten maailma 5, Suomen vaiheet esihistoriasta 

autonomian aikaan. Sanoma Pro. 

Kurssi 6: Kohi, ym: Forum 6, Kulttuurien kohtaaminen. Otava 

 

Yhteiskuntaoppi  

Kurssi 1:      Forum 1.  Suomalainen yhteiskunta.  Otava. (LOPS 2016) 

Kurssi 2:      Forum 2.  Taloustieto.  Otava. (LOPS 2016) 

Kurssi 3:      Forum 3.  Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma.  Otava. (LOPS 2016) 

Kurssi 4:      Forum 4.  Kansalaisen lakitieto. Otava. (LOPS 2016) 

Kaikista em. oppikirjoista on joko valmiina tai tulossa digitaaliset versiot. 

 

Lukion vanhan opsin mukaiset oppikirjat ovat samat kuin ennenkin. 

Kurssi 1: Arola, ym.: Kansalainen ja yhteiskunta. Edita 

Kurssi 2: Lindholm, ym.: Kansalainen ja talous. Edita 

Kurssi 3: Pirinen, Honkanen: Jokaisen oikeustieto. Sanoma Pro 

Kurssi 4: Arola, ym.: Kansalainen ja Eurooppa. Edita 

 

Uskonto: 

Verso 1,  uskonnon juurilla (Hanki, Könni, Nyyssönen), Sanoma Pro 
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Kakkoset  ja kolmoset jatkavat  

Kurssi 2: Hanki, Könni, Lehtonen, Manninen, Nyyssönen: SILTA 2, Kristinuskon historia Sanoma Pro 

Kurssi 3: Hanki, Könni, Lehtonen, Manninen, Nyyssönen: SILTA 3, Etiikka ja kirkon oppi Sanoma Pro 

Kurssi 4: Hanki, Könni, Lehtonen, Manninen, Nyyssönen: SILTA 4, Maailmanuskonnot Sanoma Pro 

Kurssi 5: Hanki, Könni, Lehtonen, Manninen, Nyyssönen: SILTA 5, Uskonto Suomessa Sanoma Pro 

 

Filosofia 

Kurssi 1:        Idea  01.  Johdatus filosofiaan.   Otava. (LOPS 2016) 

Kurssi 2:        Idea  02.  Etiikka.  Otava. (LOPS 2016) 

Kurssi 3:        Idea  03.  Yhteiskuntafilosofia.  Otava. (LOPS 2016) 

Kurssi 4:        Idea  04.  Tieto, tiede ja todellisuus. Otava. (LOPS 2016) 

Kaikista em. oppikirjoista on joko valmiina tai tulossa digitaaliset versiot. 

 

Lukion vanhan opsin mukaiset oppikirjat ovat samat kuin ennenkin. 

Kurssi 1: Airaksinen: FI, Lukion filosofia 1. Otava 

Kurssi 2: Airaksinen: FI, Lukion filosofia 2, Etiikka. Otava 

Kurssi 3: Airaksinen, Lampi: FI, Lukion filosofia 3, Tieto, tiede ja todellisuus.Otava. 

Kurssi 4: Airaksinen, Lampi: FI, Lukion filosofia 4, Yhteiskuntafilosofia. Otava 

 

Terveystieto: 

TE 1-kurssia ei pidetä ollenkaan ensi vuonna ykkösille. Seuraavana vuonna sitten siirrytään sähköiseen 

kirjaan. 

TE 2: Kannas, Eskola, Räsänen, Mustajoki: Nuoret, terveys ja arkielämä. Atena 

TE 3: Kannas, Eskola, Räsänen, Mustajoki: Virtaa. Terveys ja tutkimus. Atena 

Uusimmat painokset! 

 

Saksa A2-kieli: 

Kurssit 1: Honkavaara, Kiiski, Raatinen, Schröder: Genau 1. Sanoma Pro 

Kurssit 2: Honkavaara, Kiiski, Raatinen, Schröder, Steenbeck: Genau 2. Sanoma Pro 

Kurssit 3: Honkavaara, Raatinen: Genau 3. Sanoma Pro 

Kurssit 4: Steenbeck, Matschke, Rantanen: Genau 4. Sanoma Pro 

Kurssit 5: Steenbeck, Matschke, Rantanen: Genau 5. Sanoma Pro 

Kurssit 6: Steenbeck, Matschke, Rantanen: Genau 6. Sanoma Pro 

Kurssit 7-8: Steenbeck, Matschke, Rantanen: Genau 7-8. Sanoma Pro 

 

 

Fysiikka laaja:  

Kakkoset ja kolmoset jatkavat vanhan OPSin kirjoilla – ykkösten uuden OPSin kirjat päivitetään syksyllä. 

Kurssi 4: Lehto, Luoma: FYSIIKKA 4 Liikkeen lait. Sanoma Pro 

Kurssi 5: Lehto, Luoma: FYSIIKKA 5 Pyöriminen ja gravitaatio Sanoma Pro 
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Kurssi 6: Lehto, Luoma: FYSIIKKA 6 Sähkö Sanoma Pro 

Kurssi 7: Lehto, Luoma: FYSIIKKA 7  Sähkömagnetismi Sanoma Pro 

Kurssi 8: Lehto, Luoma: FYSIIKKA 8  Aine ja säteily Sanoma Pro  

Kurssi 9: Lehto, Luoma: FYSIIKKA  Kertauskirja. Sanoma Pro 

 

 

Psykologia: 

Motiivi 1, psyykkinen toiminta ja oppiminen (Degerman, Holm), Sanomapro ja  

Motiivi 2  

 

Kakkoset  ja kolmoset jatkavat  

Kurssi 3. Laine, Vilkko-Riihelä: Mielen maailma 3, Ihminen ja Tieto. Sanoma Pro 

Kurssi 4: Laine, Vilkko-Riihelä: Mielen maailma 4, Tunteet, motiivit ja taitava ajattelu. Sanoma Pro 

Kurssi 5: Vilkko, Riihelä, Laine: Mielen maailma 5, Persoonallisuus ja mielenterveys, Sanoma Pro 

Uusimmat painokset  

 

 

Venäjä B2-kieli 

Kurssi 1-3: Loukkojärvi-El Kamel Ateljee 1 Otava 

Kurssi 4-6: Alestalo: Kafe Piter 2 Finn Lectura 

Kurssi 7-8: Alestalo: Kafe Piter 2 

 

 

Musiikki 

MU1 Musiikki ja minä  Tabletkoulu 

MU2 Moniääninen Suomi  Tabletkoulu 
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KOULUPÄIVYRI LV. 2016 - 2017  

 

 

 

Muistiinpanoja 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

I-jakso: jakso 11.8. - 30.9 2016, 37 tp             

32 10 MA  

 11 TI  

 12 KE  

 11 TO Koulu alkaa. Syyslukukausi 11.8.-20.12.2016 

 12 PE Ilmoittautuminen uusintakuulusteluun 

 

33 15MA  

 16 TI  

 17 KE  

 18 TO Lukion viikkopalaveri 

1.  JAKSO: TUNTIKAAVIO JA LUKUJÄRJESTYS  
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Kutsunnat kunnanvirastolla klo 9.00 alkaen. 

Lukion yhteisöllisyys- ja ryhmäytymispäivä 

 19 PE Yleinen ja kevään viimeisen jakson kurssien 

uusintakuulustelu klo 8.00 alkaen  

 

 

34  22 MA  

 23 TI  

 24 KE  

 25 TO Lukion viikkopalaveri 

Lukiolaisten liiton esittely ykkösille, oppilaskunnan 

edustajien tapaaminen/Mari Kovanen Suomen 

Lukiolaisten liitto 

 26 PE  

   

   

 

35  29 MA Suomen lukioiden kehittämisverkoston seminaari, 

Helsinki 

 30 TI Englannin preliminääri 

 31 KE Koulukeskuksen opettajien kokous 

SYYSKUU 1 TO Lukion viikkopalaveri 

 2 PE Ihmissuhdekurssi 2.-4.9. Seurakuntamajalla 

 

36 5 MA Suomalaisen Yrittäjän Päivä 5.9.2016  

 6 TI Kemian preliminääri 

Korkeakoulujen yhteishaun hakuaika 7.-21.9. 

2016 keväällä 2017 alkavaan koulutukseen 

 7 KE MAB preliminääri  

 8 TO Lukion viikkopalaveri 

Itä-Suonen rehtori- ja johtajuuspäivät 8.-9.9.  

 9 PE  



 

  

50

   

 

37 12 MA Englannin ja saksan (pitkä oppimäärä) 

kuuntelukoe 

 13 TI Ruotsin kuuntelukoe (pitkä ja keskipitkä 

oppimäärä) 

 14 KE Englannin/saksan/ranskan/venäjän kuuntelukoe 

(lyhyt oppimäärä). 

 15 TO Lukion viikkopalaveri 

 16 PE Äidinkieli tekstitaidon koe 

   

   

 

38  19 MA Reaalikoe: uskonto, elämänkatsomustieto, 

yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 

I koeviikko alkaa 

 20 TI  

 21 KE Englannin ja saksan kirjallinen koe (pitkä)    

 22 TO Lukion viikkopalaveri 

 23 PE Ruotsin kirjallinen koe 

  Lukion tietotekniikkakilpailu 3.-16.10.2016 
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Muistiinpanoja:. 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________ 

____________________________________________________________________

_______________ 

 

39 26 MA Äidinkieli esseekoe 

 27 TI Koulukeskuksen opettajien kokous 

 28 KE Matematiikka 

 29 TO Lukion viikkopalaveri 

 30 PE I-jakso päättyy. 
Reaalikoe:psykologia,filosofia,historia,fysiikka, 
biologia.  
Kodin ja koulun hyvinvointipäivä 

  

II-jakso: jakso 3.10. - 29.11.2016, 37 tp             

40 LOKAKUU 3 MA II-jakso alkaa 

saksan /venäjän kirjallinen koe 

 4 TI Opettajien arviointikokous 

 5 KE Ilmoittautuminen uusintakuulusteluun 

 6 TO Lukion viikkopalaveri 

 7 PE 1. jakson kurssien uusintakuulustelu klo 8.00 

alkaen 
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41 10 MA Aleksis Kiven päivä 

 11 TI  

 12 KE  

 13TO Lukion viikkopalaveri 

 14 PE  

 

 

42  17 MA Syysloma 17.10. - 23.10.2016 

 18 TI  

 19 KE  

 20 TO Lukion viikkopalaveri 

 21 PE  

 

43  24.10 MA 24.10. YK:n päivä 

 25 TI  

 26 KE  

 27 TO Lukion viikkopalaveri 

Koulukeskuksen opettajien kokous 

 28 PE Kesäaika päättyy 30.10. 

 

 31 MA Lukion matematiikkakilpailu 

44 MARRASKUU 1 TI  

 2 KE Lukion fysiikkakilpailu 

 3 TO Lukion viikkopalaveri 

Pro Lukion osallistava ja keskusteleva 

lukiofoorumi Helsingissä 3. - 4.11.2016 

 4 PE Lukion kemiakilpailu 

Ruotsalaisuuden päivä 6.11. 

 

’’’ 

45  7 MA  

 8 TI OPO-päivä yhdessä perusopetuksen kanssa (tai 
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10.11.) 

 9 KE  

 10 TO Lukion viikkopalaveri 

Lukio EUROSCOLA-kokouksessa Strasbourgissa 

 11 PE Jyväskylän Yliopiston Hakijan päivä/kakkoset 

13.11. Isänpäivä 

 

 

 

 

 

46 14 MA Itä-Suomen Yliopiston Abi-päivä 

Kuopiossa/kolmoset 

Syksyn ylioppilaskirjoitusten tulokset ??? 

 15 TI  

 16 KE  

 17 TO Lukion viikkopalaveri 

II koeviikko alkaa 

 18 PE Ilmoittautuminen kevään 2017 ylioppilastutkintoon  

III-jakso 30.11.2016 - 3.2.2017 37 tp 

47  21MA  

 22 TI  

 23 KE Koulukeskuksen opettajien kokous 

 24 TO Lukion viikkopalaveri 

 25 PE  

 26 LA  

 

48 28 MA Slush2016 28.11.2016 - 2.12.2016 

 29 TI II jakso päättyy 

Studiamessut Helsingissä 29.–30.11.2016 
 30 KE III-jakso alkaa 

JOULUKUU 1 TO Lukion viikkopalaveri 
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Lukion opettajien arviointikokous 

 2 PE Syksyn ylioppilasjuhlat, itsenäisyysjuhla 

 3 LA Lukion 30-vuotisjuhlat. Päätös lukuvuoden alussa 

 4 SU   

 

Muistiinpanoja 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________ 

 

 

49 5 MA  

 6 TI Itsenäisyyspäivä 

 7 KE Ilmoittautuminen uusintakuulusteluun 

 8 TO Lukion viikkopalaveri 

Jean Sibeliuksen, suomalaisen musiikin päivä 

 9 PE 2. jakson kurssien uusintakuulustelu klo 8.00 

alkaen 

 

50 12 MA  

 13 TI  

 14 KE  

 15 TO  Lukion viikkopalaveri 

 16 PE  
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51 19 MA  

 20 TI Syyslukukausi päättyy 

 21 KE  

 22 TO  Lukion viikkopalaveri 

 23 PE  

 

VUOSI 2017 

01TAMMIKUU 2017 02 MA Kevätlukukausi 2.1.-3.6. 2017 

 03 TI  

 04 KE  

 05 TO Lukion viikkopalaveri 

 06 PE Loppiainen 

   

 

02 9 MA  

 10 TI Korkeakoulujen yhteishaun 1. vaihe 10.1.-

25.1..2017 vieraskielisiin koulutuksiin 

 11 KE  

 12 TO  

 13 PE Tieteen päivät: Nuorten päivä 13.1.2017 klo 10–
14 Helsingin yliopiston Kielikeskuksessa. 
 

   

 

03 16 MA  

 17 TI JJRS-lukioiden Opintomessut, ajankohta 

tarkemmin sopimatta 

 18 KE Ilmoittautuminen yleiseen kuulusteluun 

 19 TO Lukion viikkopalaveri 

 20 PE Yleinen uusintakuulustelu klo 8.00 alkaen  

 

04 23 MA  
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 24 TI Koulukeskuksen opettajien kokous 

 25 KE  

 26 TO Lukion viikkopalaveri 

III koeviikko alkaa 

 27 PE Ylioppilastutkintomaksut, perusmaksu 14€, 
koekohtainen maksu 28€. 
Suullisten kuulustelujen tenttijärjestykset valmiina  

Opetus- ja kasvatusalan messut Educa 2017 27.–

28.1.2017  

 

05  30 MA  

 31 TI FY preliminääri 

HELMIKUU 1 KE Englannin preliminääri 

 2 TO Lukion viikkopalaveri 

KE preliminääri 

 3 PE III-jakso päättyy Runebergin päivä 5.2. 

 

Muistiinpanoja 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________ 

 

IV-jakso 6.2. – 4.4.2017 37 tp 

06 6 MA IV jakso alkaa, kolmosten tynkäjakso alkaa  
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 7 TI MAA preliminääri 

 

 8 KE Ruotsin preliminääri 

 9 TO Lukion viikkopalaveri 

 10 PE Äidinkieli, tekstitaidon koe. 

 

07 13 MA Ruotsin (A,B) kuuntelukoe 

 14 TI  Englannin (A) kuuntelukoe 

Lukion opettajien arviointikokous 

 15 KE Englannin/ranskan/venäjän kuuntelukoe ( C) 

Ilmoittautuminen uusintakuulusteluun 

 16 TO Lukion viikkopalaveri 

Kolmosten koulu päättyy. Penkkarit. 

 17 PE Wanhojen tanssit. Abiristeily 

 

08 20 MA 3. jakson kurssien uusintakuulustelu klo 8.00 

alkaen 

Suulliset kuulustelut 20.2. - 10.3.2017 

 21 TI  

 22 KE  

 23TO Lukion viikkopalaveri 

Koulukeskuksen opettajien kokous 

 24 PE  

 

09  27 MA  

 28 TI 28.2. Kalevalan päivä 

MAALISKUU 1 KE  

  2 TO Lukion viikkopalaveri 

 3 PE  

 

10 6 MA Talviloma 6.3.-10.3.2017 (vko 10) 

 7 TI  
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 8 KE  

  9 TO Lukion viikkopalaveri 

 10 PE  

 

11 13 MA Äidinkieli, esseekoe 

 14 TI  

 15 KE Reaalikoe: Psykologia, filosofia, historia, fysiikka, 

biologia 

Korkeakoulujen yhteishaun 2. vaihe 15.3.-5.4. 

2017 

  16 TO Lukion viikkopalaveri 

 17 PE Englannin ( A) ja saksan (A) kirjallinen Minna 

Canthin päivä 19.3. 

 

12 20 MA Ruotsin (A,B) kirjallinen koe   

 21 TI  

 22 KE Matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä   

 

   23 TO Lukion viikkopalaveri 

 24 PE Reaalikoe: uskonto, elämänkatsomustieto, 

yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, terveystieto 

 

 25 LA Kesäaika alkaa 26.3. 

 

13  27 MA Englanti/saksa/ranska/venäjä ( C) kirjallinen koe 

IV koeviikko alkaa 

 28 TI  

 29 KE Koulukeskuksen opettajien kokous 

 30 TO Lukion viikkopalaveri 

Suomen Lähilukioyhdistyksen XXI 

kehittämisseminaari 30.–31.3.2017 Pyhäjoella  

 31 PE  
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14 HUHTIKUU 3 MA  

 4 TI IV-jakso päättyy 

 5 KE V-jakso alkaa 

 6 TO Lukion viikkopalaveri 

Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK) 

konferenssinäyttely  6.-7.4.2017 

 7 PE Mikael Agricolan päivä 9.4. 

 

Muistiinpanoja 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_______ 

V-jakso 5.4. – 3.6. 2017 39 tp 

15 10 MA  

 11 TI Lukion opettajien arviointikokous 

 12 KE Ilmoittautuminen 4. jakson jälkeiseen 

uusintakuulusteluun 

 13 TO Lukion viikkopalaveri 

 14 PE Pitkäperjantai. 

 15 LA  
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16 17 MA II pääsiäispäivä 

 18 TI  

 19 KE  

 20 TO Lukion viikkopalaveri 

 21 PE 4. jakson kurssien uusintakuulustelu klo 8.00 

alkaen 

 

17  24 MA  

 25 TI Koulukeskuksen opettajien kokous 

 26 KE  

 27 TO Lukion viikkopalaveri 

Kansallinen veteraanipäivä 

 28 PE Kakkoset Euroopan matkalla 29.4.-13.5., aika 

tarkentuu vielä syksyn aikana. 

 

18 TOUKOKUU 1 MA Vapun päivä 

 2 TI  

 3 KE  

 4 TO Lukion viikkopalaveri 

 5 PE  

 6 LA  

   

 

19 8 MA  

 9 TI Eurooppa-päivä 

 10 KE InnoDay2017, http://www.innoday.fi/  

 11 TO Lukion viikkopalaveri 

 12 PE J.V. Snelmannin päivä. Äitienpäivä 14.5. 

 

20 15 MA , 

 16 TI  

 17 KE  
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 18 TO Lukion viikkopalaveri 

Koulukeskuksen opettajien kokous 

 19 PE  

 

21 22 MA Ylioppilaskirjoitusten tulokset viimeistään viikolla 

21 

Kaatuneiden muistopäivä 

 23 TI   

 24 KE  

 25 TO Helatorstai 

 26 PE  

 

22 29 MA  

 30 TI  

KESÄKUU 31 KE  

 1 TO Lukion viikkopalaveri 

Arvosanat Wilmassa.  

Lukion opettajien arviointikokous 

 2 PE V koeviikko päättyy 

Lakkiaisten harjoitukset Urheilutalolla klo 18.00 

Abit Oma Säästöpankin vieraina klo 19.00  

Kakkoset ilmoittautuvat syksyn 2017 

yo.kirjoituksiin viimeistään pe 2.6 Wilmassa. 

HUOM! Allekirjoitettu ilmoittautumiskaavake 

kansliaan 

 3 LA Lukion kevätjuhla klo 12.00 alkaen. 

Puolustusvoimain lippujuhlan päivä. 4.6. 

23  

 

5 MA  

 6 TI  

 7 KE  

 8 TO  

 9 PE  



 

  

62

 10 LA  

 11 SU  

   

JOROISTEN LUKION JÄRJESTYSSÄÄNNÖT  

 

Joroisten peruskoulussa ja lukiossa työskentelee useita satoja eri-ikäisiä 
ihmisiä. Turvallisuuden, työrauhan ja viihtyvyyden takaamiseksi on 
tärkeää käyttäytyä asiallisesti, suorittaa tehtävät tunnollisesti, ottaa 
huomioon toiset ihmiset ja noudattaa koulun järjestyssääntöjä. 

 

I JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TAVOITTEET 

Joroisten lukion järjestyssääntöjen tavoitteena on edistää koulun 
työrauhaa ja työskentelyn sujumista. Jokainen on omalta osaltaan 
vastuussa sääntöjen noudattamisesta. 

 

II KOULUALUEEN, KOULUAJAN SEKÄ MUIDEN KOULUNKÄYNTII N 
LIITTYVIEN TILAISUUKSIEN MÄÄRITTELY 

 
1. Koulun alueena pidetään koulun tonttia rakennuksineen sekä sen 
välitöntä läheisyyttä.  

2. Kouluajaksi katsotaan työjärjestyksen mukainen työpäivä. Koulun 
järjestämiä tilaisuuksia voi olla myös kouluajan ulkopuolella. 

3. Koulunkäyntiin kuuluviksi tilaisuuksiksi katsotaan koulun järjestämät 
tilaisuudet koulussa ja myös koulun alueen ulkopuolella, esimerkiksi 
oppitunnit, kokeet ja kuulustelut, ro-tuokiot, juhlat, kirkossa käynnit, 
liikuntapäivät, opintokäynnit ja opintomatkat.  

 
III PÄIVITTÄISEN TYÖSKENTELYN ERI TILANTEET 

 
1. Koulu alkaa opiskelijan oman työjärjestyksen mukaisesti. Koulua voi 
olla myös opiskelijan oman työjärjetyksen ulkopuolisena aikana, ja 
tällaisista tilaisuuksista ilmoitetaan ajoissa. Viikoittain pidetään 
ryhmänohjaajan tuokio, joka kuuluu opiskelijan työjärjestykseen.  

2. Oppitunneille on tultava ajoissa.  
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3. Opiskelijalla on oikeus työrauhaan. Hänellä on oikeus ilmaista 
mielipiteensä, jos se liittyy käsiteltävään aiheeseen. Opiskelija vastaa 
omasta työskentelystään. 

4. Matkapuhelimet ja muut elektroniset laitteet on pidettävä oppitunneilla 
suljettuina ja poissa käsistä. Matkapuhelin on kokeen ajaksi jätettävä 
valvojan osoittamaan paikkaan.  

5. Välitunnit on tarkoitettu virkistäytymistä ja seuraavaan tuntiin 
valmistautumista varten. Ruoka-, väli- ja vapaatuntien aikana opiskelijat 
voivat poistua koulun alueelta omalla vastuullaan. 

6. Tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa asiasta on viipymättä 
ilmoitettava terveydenhoitajalle tai jollekin opettajalle. 

 
IV KOULUN SIISTEYS JA OMAISUUS 

 
Jokaisen velvollisuus on huolehtia omalta osaltaan koulun siisteydestä. 
Sotkija voidaan velvoittaa korvaamaan siivouskulut. Koulun omaisuutta on 
käsiteltävä huolellisesti. Opiskelija voidaan velvoittaa korvaamaan koulun 
omaisuudelle aiheuttamansa vahinko. Aiheutuneesta vahingosta on 
viipymättä ilmoitettava opettajalle tai kansliaan. 

Luokkiin tultaessa riisutaan ulkojalkineet, joita varten on telineitä aulassa 
ja käytävillä. 

 
V MYÖHÄSTYMISET JA POISSAOLOT  

 
Oppitunneilta ja muista koulun tilaisuuksista ei saa myöhästyä. 
Kokeeseen ei oteta myöhästyneitä. 

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen, mikäli hänelle ei ole myönnetty 
siitä vapautusta itsenäiseen opiskeluun. Hyväksyttävän poissaolon syy on 
myös sairaus tai terveydenhoitajan, kuraattorin, rehtorin, ryhmänohjaajan 
tai opettajan antama lupa.  

Poissaoloon oppitunneilta opiskelijan tulee aina pyytää lupa. Opiskelija voi 
etukäteen anoa lupaa koulusta poissaoloon pätevän syyn nojalla 
yksittäiseksi oppitunniksi kurssin opettajalta, enintään kolmeksi päiväksi 
ryhmänohjaajalta ja pitemmäksi ajaksi rehtorilta. Poistuakseen koulusta 
kesken koulupäivän opiskelijan on saatava siihen lupa joko opettajalta tai 
terveydenhoitajalta.  

Kaikista poissaoloista opiskelijan tulee antaa huoltajan allekirjoittama 
selvitys kolmen päivän kuluessa poissaolosta Wilmaan tai kirjallisesti 
esim. poissaolovihkon avulla. Täysi-ikäinen opiskelija voi myös osoittaa 
pätevän syyn poissaololleen lääkärin tai terveydenhoitajan antamalla 
todistuksella. 

Jos opiskelija on ollut aiheettomasti poissa tai jatkuvasti myöhästellyt 
oppitunneilta, opettajalla on oikeus teettää poissaoloa korvaavia tehtäviä, 
laskea kurssiarvosanaa tai jättää kurssi arvostelematta. Jos kurssi 
jätetään arvostelematta, opiskelija menettää oikeuden osallistua 
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kurssikokeeseen tai uusintakuulusteluun ja hänen on käytävä kurssi 
uudelleen. Ennen arvostelematta jättämistä opiskelijaa varoitetaan.  

Opiskelija, joka on ollut poissa oppitunnilta, on velvollinen itse ottamaan 
selvää poissaolonsa aikana tehdyistä töistä, annetuista läksyistä ja muista 
häntä koskevista velvoitteista. 

 

VI VILPPI JA VILPIN YRITYS 

Vilpillinen toiminta koetilaisuuksissa tai muussa itsenäisessä 
työskentelyssä, esimerkiksi tutkielman tai esitelmän teossa, johtaa 
suorituksen hylkäämiseen. Vilpistä kerrotaan opettajakunnalle ja 
huoltajille.  

Vilpin yritykseski katsotaan tilanne, jossa opiskelija pitää kokeen aikana 
matkapuhelimen itsellään. 

 
VII KOULUTILOJEN KÄYTTÖ VAPAA-AIKANA 

Lupa koulutilojen käyttöön vapaa-aikana on kysyttävä rehtorilta. 
Tilaisuuden järjestelyistä on sovittava etukäteen rehtorin kanssa ja 
tehtävä tarvittavat ilmoitukset. Tilaisuuksissa noudatetaan koulun 
järjestyssääntöjä.  

 
VIII TUPAKKA, PÄIHTEET JA HUUMEET  

Tupakointi on kielletty koulun alueella sekä sen läheisyydessä.  

Jos alaikäisen lukiolaisen nähdään tupakoivan, siitä ilmoitetaan 
huoltajalle. 

Päihteiden ja muiden huumaavien aineiden tuonti koulun alueelle on 
kielletty, samoin on kielletty niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen 
koulun tilaisuuksissa. 

 
IX MUUT MÄÄRÄYKSET 

Ajoneuvot on säilytettävä niille osoitetuissa paikoissa. 

 

X RANGAISTUKSET 

Jos oppilas ei noudata lukion järjestystä, menetellään lukiolain ja 
lukioasetuksen säätämällä tavalla. 

Jos opiskelija ei noudata lukion järjestystä, käyttäytyy sopimattomasti tai 
on tehtävissään huolimaton, hän syyllistyy rikkomukseen.  

Opiskelijan ojentamiseksi on käytössä seuraavat menettelytavat: 

1) Opettaja voi poistaa opiskelijan luokasta enintään oppitunnin jäljellä 
olevaksi ajaksi. 

2) Rehtori voi antaa kirjallisen varoituksen.  

3) Sivistyslautakunta voi erottaa opiskelijan määräajaksi, enintään yhdeksi 
vuodeksi. 
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Opiskelijan saa poistaa luokasta vain, jos hän häiritsee opetusta. 
Poistaminen on kirjattava. Ennen kirjallisen varoituksen antamista on 
opiskelijaa kuultava, ja ennen opiskelijan määräaikaista erottamista on 
opiskelijaa ja huoltajaa kuultava ja yksilöitävä rangaistuksen aiheuttava 
teko tai laiminlyönti.  

MUISTIINPANOJA  

___________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________  
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MUISTIINPANOJA  

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________
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