EVIJÄRVEN LUKION OPISKELIJOILLE

Tervetuloa opiskelemaan Evijärven lukioon.
Evijärven lukio tarjoaa sinulle viihtyisät, ajanmukaiset ja hyvin varustetut koulutilat ja
ammattitaitoisen henkilökunnan opintojesi tueksi, tule siis mukaan iloiseen yhteistyöhön kanssamme, niin teemme yhdessä opiskelutavoitteistasi totta.

Tämä tiedotuslehti on laadittu auttamaan opiskelusi suunnittelua ja toteuttamista
lukiossamme. Tähän on koottu kaikki keskeiset ohjeet ja säädökset, joiden varaan
opiskelu luokattomassa lukiossa pohjautuu.
Lue tämä tiedotuslehti huolellisesti ja pidä se koko lukuvuoden ajan mukanasi. Tarvitessasi
löydät perusohjeet suunnittelusi tueksi kaikkein nopeimmin juuri tästä lehdestä.
Jos eteen tuleva ongelma ei selviä tämän lehden antaman informaation avulla, voit pyytää apua
ryhmänohjaajalta, opinto-ohjaajalta tai rehtorilta. Varsinaisiin oppiainekohtaisiin ongelmiin
paras asiantuntija on ao. aineen opettaja itse. Meidän kaikkien yhteinen etu on, että suunnittelet
ja mitoitat opiskelusi taipumustesi ja elämäntilanteesi mukaisesti optimaalisella tavalla ja että
opintojesi kulku vastaa mahdollisimman hyvin laatimaasi aikataulua ja asettamiasi tavoitteita.

Lukion henkilökunta toivottaa sinulle onnea ja menestystä lukio-opinnoissasi.
¤LUKIO-OPISKELUN TAVOITE

Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, jonka tehtävänä on antaa lukion suorittaneille
opiskelijoille mm. yleinen korkeakoulukelpoisuus. Siis kun olet suorittanut lukion
ylioppilaskirjoituksineen, sinulla on oikeus hakeutua jatkamaan opintojasi mm. ammatti- ja
tiedekorkeakouluissa. Kuinka siinä onnistut, on täysin riippuvainen lukiotodistuksesi ja
ylioppilastodistuksen arvosanoista. Nämä tulokset taas riippuvat siitä, miten suoritat työsi täällä
lukiossa. Siis pane suoritustavoitteesi riittävän korkealle. Viitosia ei lukiossa keräillä.
Opetussuunnitelmamme motto on: Tänään teemme yhdessä työtä huomista varten
eilisestä ponnistaen.
Siis TEEMME TYÖTÄ TULEVAISUUTTAMME VARTEN ponnistaen aikaisemmin
opitusta ja perinteestä.
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Mitä sinun siis tulisi osata lukion jälkeen?

Työskentelysi päätavoite tulisi olla, että opit hallitsemaan asiakokonaisuuksia ja ymmärtämään
niiden keskinäisiä syy- seuraussuhteita. Osaat itse etsiä tarvitsemaasi tietoa ja soveltaa sitä
käytännön ongelmien ratkaisuihin. Osaat analysoida, arvioida ja tarvittaessa myös kritisoida
asioita ja informaatiota, joita eteesi tulee.
Kaikkea tietoa ei yksinkertaisesti voi tallettaa muistiin, joten sinne pitää ohjata juuri ne
työvälineet, joiden avulla tietoa hankitaan ja työstetään. Tieto muuttuu ja vanheneekin
suhteellisen nopeasti, joten tietojen päivittämisen taito on tärkeää.
Tiedollisten tavoitteiden rinnalla sinun tulee muistaa, että pelkkä tieto ei tee ihmistä. Oman
persoonallisuutesi myönteinen kehittyminen ja ihmisyyteen kasvaminen ovat yhtä tärkeitä kuin
pelkän tietoaineksen omaksuminen.
¤KESKEISIÄ ASIOITA TYÖSSÄSI
Olet itse valinnut toisen asteen opiskelupaikaksesi lukion. Valinta perustuu siis omaan
tahtoosi. Samalla kun olet valinnut lukion, olet sitoutunut noudattamaan niitä ohjeita ja
säädöksiä, joita lukiossamme noudatetaan.
Evijärven lukio toimii luokattomana, jolloin opiskelijan oma-aloitteisuus ja itsenäiset valinnat
sekä opiskelijan oma vastuu opinnoistaan ovat keskeisinä peruslähtökohtina.
Siis huolehdi tunnollisesti opintojesi suunnittelusta ja niiden etenemisestä, sillä vastuu on todella
ensi kädessä sinulla itselläsi.
Lukio-opinnot kestävät normaalisti kolme vuotta, mutta lukio on mahdollista suorittaa sitä
lyhyemmässäkin ajassa tai opintoihin voi käyttää myös neljä vuotta. Poikkeustapauksessa
voidaan myöntää vielä yksi vuosi lisäaikaa esim. vaihto-oppilasvuoden, sairauden tms.
perustellun syyn vuoksi. Tällaiseksi syyksi ei kuitenkaan kelpaa odotettua heikompi
menestyminen opinnoissa.
Lukion luokattomuus tai yksilöllisten valintojen mahdollisuus ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa,
että lukio on vaativa koulu. Muutos peruskoulun työskentelytapoihin on jyrkkä. Asiat etenevät
nopeasti ja vaatimustaso on paljon korkeampi kuin peruskoulussa.
Siis
Huolehdi joka päivä siitä, että teet riittävästi työtä opintojesi edistämiseksi.
Lukiossa on myös kotiläksyjä ja ne on tehtävä huolellisesti. Käytä niihin myös riittävästi aikaa.
Viidentoista minuutin tutustumishetki ei ole alkuunkaan riittävä aika. Pidä kiinni vähintään
puolentoista tunnin päivittäisestä kotityöskentelystä intensiivisen tuntityöskentelyyn
osallistumisen lisäksi.
Vaikka olet hakeutunut koulutukseen vapaaehtoisesti, sinulla on kuitenkin lukiolainkin mukaan
velvollisuus osallistua opetukseen. Opetukseen osallistuminen on oikeutesi, ja se on
mahdollisuus enemmän kuin velvollisuus. Asiat etenevät nopeasti jokaisena koulupäivänä, ja
sitä paitsi poissaolot vaikuttavat heikentävästi sinun antamaasi näyttöön osaamisestasi ja voivat
sitä kautta alentaa kurssista tulevaa arvosanaa.
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Muista tämän lisäksi
Hoitaa kuntoasi ja mielenterveyttäsi kovan työn vastapainona.
Rentoutuminen ja kuntoilu on tärkeää, koska ihminen on kokonaisuus, jonka kaikkien osaalueiden pitää olla kunnossa, kun tähdätään hyviin tuloksiin.
Vaikka lukio on vaativa koulu, se ei tarkoita sitä, ettei siellä voisi olla myös hauskaa. Myös
viihtyisä työskentely-ympäristö ja -ilmapiiri ovat onnistumisen kannalta tärkeitä. Ole
yhdessä muiden kanssa luomassa sellaista ryhmähenkeä, joka lisää viihtyvyyttä.
¤VALINNAT
Perusvalinnat lukioon tuleva opiskelija tekee lukiomme valintakortista, johon on merkitty kaikki
Evijärven lukion opetussuunnitelmassa olevat kurssit.
Valintojen helpottamiseksi on laadittu Evijärven lukion valintaopas, jossa on oppiaineittain
lyhyesti selvitetty jokaisen kurssin sisältö.
Valintoja on syytä harkita perusteellisesti, koska näiden perusteella laaditaan lukion seuraavan
lukuvuoden kurssitarjonta. Tarvittaessa voi kysyä lisäopastusta opinto-ohjaajalta.
Lukiossamme on mahdollisuus opiskella keskiverto lukioiden ohjelmasta poiketen
enemmän matemaattisia ja luonnontieteellisiä aineita sekä tietotekniikkaa. Lisäksi on
mahdollista suorittaa perusopinnot Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti
tietotekniikassa ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti
kemiassa.
Opintojen edetessä on tehtyyn perusvalintaan mahdollista tehdä korjauksia, jos esim.
jatko-opintosuunnitelmien tarkentuminen tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Muutoksista
sovitaan ensisijaisesti opinto-ohjaajan kanssa, ja ne kirjataan opiskelijan valintakorttiin ja
siirretään atk:lle. On tärkeää, että tieto suunnittelemistasi muutoksista tulee opintoohjaajalle/rehtorille.
Lukuvuoden opintojen jaksokohtainen toteutussuunnitelma valitaan opiskelijoiden valintojen
perusteella laaditusta kurssitarjottimesta. Tarvittaessa jaksokohtaista toteutussuunnitelmaa on
mahdollista tarkistaa ennen seuraavan jakson alkua, jos esim. päätös ylioppilaskirjoitusten
aloittamisajankohdasta tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Näistäkin muutoksista sovitaan
ensisijaisesti opinto-ohjaajan kanssa. Tässä oppaassa kurssit on jaoteltu myös jaksoittain sen
mukaan, minkä vaiheen opiskelijoille ne on ensisijaisesti suunniteltu. Minkä tahansa kurssin voi
silti valita, jos se lukujärjestykseen sopii. Jokaisen jakson kohdalla on myös lukujärjestyspohja,
johon voit kirjata oman suunnitelmasi.
Ilman selkeitä perusteita ei muutoksia tehtyihin valintoihin saa tehdä, koska se aina aiheuttaa
muutoksia suunniteltuihin ryhmäjakoihin ja voi pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että jokin
kurssi kutistuu liian pieneksi tai sitten paisuu liian suureksi.
Lukion oppimäärä on tullut suoritetuksi, kun opiskelija on suorittanut lukiomme
vaatimusten mukaisesti kaikki pakolliset kurssit, valitsemansa syventävät (vähintään 10
kurssia) ja soveltavat kurssit, niin että vähintään 75 kurssia tulee suoritetuksi, kuten
lukion tuntijakopäätös edellyttää.
Huom. 75 kurssia on minimi, mutta ei suinkaan maksimi. Kokonaiskurssimääräksi
kannattaa pyrkiä saamaan vähintään 8:lla alkava luku.
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¤KURSSIEN SUORITTAMINEN
1. Normaali suoritustapa
Oppiaineiden kurssit suoritetaan pääsääntöisesti osallistumalla normaalisti kurssin opetukseen ja
kurssikokeeseen. Kurssin suorituksen arviointiperusteena ovat kurssikoe ja kurssin aikana
annettu jatkuva näyttö.
Kurssien numerojärjestyksestä on mahdollisuus poiketa valintaoppaassa ilmenevällä tavalla.
Erityistapauksissa voi poikkeamisista sopia ao. opettajan kanssa.
2. Tenttiminen
Jos sinun on mahdotonta osallistua jollekin valitsemallesi kurssille valintojesi päällekkäisyyden
vuoksi, voit tehdä sopimuksen oppiaineen kurssin suorittamisesta itsenäisesti opiskellen ja
tenttien. Sopimus kurssin tenttimisestä tehdään aina ao. opettajan kanssa kirjallisena.
Tenttisopimus sisältää ohjeet siitä, mitä asioita opiskelijan on selvitettävä itsenäisesti ennen
tenttiin osallistumista. Itsenäisesti tehtävän työn tarkoitus on korvata koko kurssia, eli 38:aa
luokkatuntia vastaava työmäärä. Tentti on pääsääntöisesti kurssin kurssikokeen tai sen
uusintakokeen kanssa samanaikaisesti. Tarvittaessa sen suorittamisesta voidaan sopia opettajan
kanssa erikseen.
Jokaisen lukio-opiskelijan olisi hyvä kokeilla myös tätä opiskelutapaa. Tenttimällä opiskelu
vaatii huomattavan suurta oma-aloitteisuutta ja itsekuria työskentelyssä, mutta on myös hyvin
kehittävä opiskelumenetelmä. Kustannussyistä joudutaan tenttimismahdollisuus kuitenkin
rajaamaan vain sellaisten kurssien osalle, joiden normaaliin suorittamiseen ei ole mahdollisuutta.
3. Tekemällä ao. kurssista tutkielma
Kurssista voi tehdä myös tutkielman. Tutkielman tekemisestä tehdään myös kirjallinen
sopimus opettajan kanssa ja samalla annetaan tarpeelliset ohjeet tutkielman rajauksista tms.
Opiskelijan tulee esitellä tutkielman kehittymistä opettajalle, jotta hän voi saada tarvittavia
lisäohjeita työn eteenpäin viemiseksi. Tutkielman tulee olla riittävän laaja ja opiskelijan on
osoitettava hallitsevansa tekemänsä tutkielman asiasisältö. Opettaja arvioi tutkielman ja voi
tarvittaessa määrätä opiskelijan osallistumaan vielä kurssikokeeseen.
4. Suorittamalla kurssi ns. portfoliotyönä
Kurssin suorittaminen portfoliotyönä edellyttää myös asiasta sopimista opettajan kanssa.
Opiskelija osallistuu pääsääntöisesti kurssille, mutta voi myös tehdä itsenäistä työtä oppituntien
aikana esim. kirjastossa. Kurssin kuluessa opiskelija kerää aineistoa (opintosalkkua) kurssista
itselleen ja kurssin päättyessä kokoaa töistään mielestään parhaiten kurssin sisältöä ja omaa
tuotostaan edustava näyte opettajan arvioitavaksi. Arviointiperusteet ovat soveltuvin osin samat
kuin tutkielman kohdalla.
Jos opiskelijalla on jokin omaan harrastuspiiriinsä kuuluva asia, josta hän haluaa antaa näytteen
koulun arvioitavaksi, voi hän tehdä ko. asiasta oma-aloitteisesti portfolion ja tuoda sen
nähtäväksi. Asiaan parhaiten perehtynyt opettaja arvioi työn, ja opiskelija voi saada
todistukseensa merkinnän kyseiseen aiheeseen liittyvästä harrastuneisuudestaan. Jos työ
katsotaan riittävän laajaksi ja sopivalla tavalla koulun opetussuunnitelmaan sisältyväksi, voidaan
suoritus hyväksyä ao. aihetta käsittelevän soveltavan kurssin suoritukseksi.
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5. Suorittamalla verkkokurssina
Lukiomme on mukana Opinlakeus-hankkeessa, jonka myötä koko Etelä-Pohjanmaalle ollaan
rakentamassa yhteistä kurssitarjotinta kursseista, joita toisen asteen opiskelijat voivat suorittaa
kokonaan verkon kautta. Tämä suoritustapa vaatii suurta omatoimisuutta, sillä kontakti
opettajaan on vain sähköisesti verkossa. toistaiseksi lukioon soveltuvia kursseja ei ole vielä
paljon tarjolla, mutta esimerkiksi yrittäjyyden kurssin voi suorittaa verkkokurssina JAMI:n
opettajan ohjauksella. Jos olet kiinnostunut verkkokursseista, käänny rehtorin puoleen.

¤TUKIOPETUS

Lukiossakin voidaan antaa tukiopetusta, jos opiskelijalla on sairastumisen tms. syyn vuoksi
tilapäisiä ongelmia opiskelussaan. Jos vaikeuksien syynä ovat asiattomat poissaolot tai muu
vastaava syy, ei tukiopetusmahdollisuus ole käytettävissä. Joskus tukiopetuksen sijasta on
parempi osallistua uudelleen samalle kurssille, mikä luokattomassa koulussa on myös
mahdollista.
¤UUSINTAKUULUSTELUT
Jokaista jaksoa kohden on yksi uusintakuulustelupäivä. Se sijoitetaan pääsääntöisesti noin
kahden viikon päähän jakson päättymisestä, poikkeuksena lukuvuoden viimeinen jakso, jonka
uusintakuulustelupäivä on seuraavan lukuvuoden alussa.
1. Hylätyn kurssin uusinta
Hylätyn kurssin uusintakuulusteluun voi osallistua kerran joko uusintakuulustelussa tai kun
kurssista jälleen on normaali kurssikoe. Uusintakuulusteluun on aina ilmoittauduttava
kirjallisesti sille opettajalle, joka ottaa suorituksen vastaan. Ilmoittautumislomakkeita saa
kanslian aulasta.
Hylätyn kurssin voi myös suorittaa uudelleen normaalisti kurssille osallistuen. Tämän jälkeen on
vielä normaali uusintamahdollisuus. Hylätyn kurssin voi suorittaa myös tenttimällä tai tekemällä
siitä tutkielma. Nämä mahdollisuudet niiden reunaehtojen mukaisesti, mitä aikaisemmin on
sanottu.
2. Hyväksytyn kurssin uusinta
Hyväksyttyä kurssiarvosanaa voi yrittää korottaa yhden kerran.
Korotusmahdollisuus on lukuvuoden ensimmäisessä tai kolmannessa uusinta-kuulustelussa.
Korotuskuulusteluun on ilmoittauduttava normaaliin tapaan kirjallisesti kanslian aulasta
saatavilla olevalla lomakkeella. Luonnollisesti on mahdollista osallistua kurssille ja siihen
kuuluvaan kurssikokeeseen uudelleen. Tämä on tietenkin työläin, mutta varmin tapa saada
kurssiarvosanaa paremmaksi.
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¤ARVIOINTI
Lukion yleiset arviointiperusteet on määritelty lukiolain 17 §:ssä sekä opetushallituksen
antamissa lukiokoulutuksen opiskelijan arvioinnin perusteissa. Näihin pohjaten on laadittu
Evijärven lukion arviointiperusteet, jotka on kirjattu opetussuunnitelmaan.

Arvioinnin tavoitteet
Arvioinnin tarkoituksena on antaa opiskelijalle ja huoltajalle palautetta opintojen etenemisestä ja
opiskelijan saavutusten tasosta lukion sekä aikana että lukio-opiskelun päätyttyä. Arvioinnin
tarkoituksena on kannustaa ja antaa pohja opintojen edelleen suunnittelulle ja osaltaan muiden
oppilaitosten oppilasvalinnoille ja työelämän tarpeisiin. Lisäksi opiskelijan arviointi antaa
pohjan opetuksen vaikuttavuuden arvioinnille.
Sekä numeroarvostelu että muu arviointi perustuu opetussuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin.
Numeroin arvosteltavien kurssien arvosanoina käytetään numeroita 4 (hylätty), 5
(välttävä), 6(kohtalainen), 7 (tyydyttävä), 8 (hyvä), 9 (kiitettävä), 10 (erinomainen). Jos
kurssia ei arvostella numeroarvosanoin, käytetään suoritusmerkintää S (suoritettu), h
(hylätty), k (keskeytetty).

Lukion oppimäärä
Opiskelijan on suoritettava valitsemansa opinto-ohjelman mukaisesti kaikki pakolliset kurssit
ja vähintään 10 syventävää kurssia sekä lisäksi soveltavia kursseja niin, että kurssimääräksi tulee
vähintään 75 kurssia. Jälkikäteen ei ole lupaa valita pois oppimäärästä jo suoritettuja
kursseja.
Hyväksytty oppimäärä
Aineen oppimäärä on suoritettu hyväksytysti, kun vähintään 2/3 opiskelijan valinnan
mukaisista oppiaineen pakollisista ja syventävistä kursseista on suoritettu hyväksytysti.
Esimerkiksi jos valitsemasi oppimäärä jossakin oppiaineessa on korkeintaan kaksi kurssia, on ne
molemmat oltava hyväksytysti suoritettuja. Jos valitsemasi oppimäärä sisältää 3 - 5 kurssia, voi
yhden kurssin arvosana olla nelonen. Vastaavasti 6 – 8 kurssia voi sisältää kaksi nelosta jne.
Pidä kuitenkin tavoitteenasi, että hylättyjä kursseja ei ole lainkaan, koska niillä
todistuksilla, jotka koulustamme ja ylioppilastutkintolautakunnalta saat, on sinun
pohjustettava jatko-opintopaikkasi saaminen.

6

Kurssiarviointi
Kaikki pakolliset ja syventävät kurssit arvostellaan numeroin. Myös jotkut soveltavista
kursseista arvioidaan numeroarvosanoin. Valintaoppaassa, joka pohjautuu lukiomme
opetussuunnitelmaan, on kunkin oppiaineen kohdalla erikseen selvitetty kurssien arviointitapa.
Kurssiarvosana annetaan välittömästi jokaisen kurssin päätyttyä ja se määräytyy kurssikokeen ja
kurssin aikana annetun jatkuvan näytön tai muulla tavalla annetun näytön perusteella.
Uusintakuulustelut arvostellaan samoilla kriteereillä kuin normaalit kurssikokeet.
Etäopiskelutilanteessa ja käytettäessä tenttimenettelyä kirjallisen tuotoksen prosessi vastaa
jatkuvaa näyttöä. Kurssikoe on mahdollista korvata kokonaan kyseisen kurssin aiheeseen
liittyvällä riittävän laajalla tutkielmalla, jonka ao. aineen opettaja arvioi, ja kurssiarvosana
määräytyy tutkielman antaman näytön perusteella. Tästä menettelystä on sovittava erikseen ao.
opettajan kanssa.
Kaikki kurssin suorittamiseen vaaditut osiot on oltava valmiina kurssin päätyttyä. Muuten
kurssi arvioidaan keskeytetyksi (K). Keskeytetyksi arvioidun kurssin puuttuvat
suoritukset on tehtävä seuraavan jakson aikana, mikäli ei halua suorittaa koko kurssia
uudelleen.
Hyväksytysti muualla suoritettu lukiomme opetussuunnitelman mukainen tai sitä vastaava kurssi
voidaan hyväksyä opiskelijan suoritukseksi. Suorituksen hyväksymisestä päättävät ao. aineen
opettaja ja rehtori.
Vastaavalla tavalla voidaan muiden toisen asteen oppilaitosten hyväksytysti suoritettuja kursseja
sopimuksen mukaan hyväksyä suoritukseksi lukiossamme. Selvitä etukäteen kurssien
hyväksytyksi tuleminen omassa oppilaitoksessasi, jos suunnittelet opiskeluja muissa
oppilaitoksissa.
Kurssin opettaja vastaa siitä, että kurssin arvostelu tulee merkityksi kurssipäiväkirjaan,
oppilaskorttiin ja opiskelijan kurssitodistukseen
Oppiaineen arviointi
Päättötodistukseen tuleva oppiaineen arvosana määräytyy seuraavasti:
Valinnaiset kielet arvostellaan numeroin silloin, kun niiden oppimäärä käsittää vähintään kolme
kurssia.
Liikunta ja terveystieto sekä yhden kurssin käsittävät yhteiset oppiaineet arvostellaan numeroarvosanalla, mikäli opiskelija sitä pyytää, muutoin suoritusmerkinnällä. Korkeintaan kaksi
kurssia käsittävät valinnaiset vieraat kielet arvostellaan suoritusmerkinnällä, paitsi jos opiskelija
erikseen pyytää numeroarvostelua. Käytännön syistä meidän koulussamme opiskelijoilta
kysytään, haluavatko he numeroarvosanan sijaan suoritusmerkinnän em. suorituksista.
Aineen oppimäärän arvostelu
Aineen oppimäärä arvostellaan, kun kaikki opiskelijan oppimääräänsä valitsemat ao. aineen
kurssit on hyväksymiskriteerien mukaisesti suoritettu. Arvosana määräytyy kaikkien opiskeltujen
kurssien perusteella ottaen huomioon edistymisen suunnan opintojen aikana. Opiskelija voi
ennen päättötodistuksen antamista osallistua suullisiin kuulusteluihin, joissa hänellä on
mahdollisuus korottaa kunkin aineen oppimäärän arvosanaa. Kuulusteltavan
oppimäärän laajuus määräytyy opiskelijan opinto-ohjelmasta.
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Oppimäärän arvostelusta ja arvosanojen merkinnästä oppilaskorttiin vastaa oppiaineen opettaja.
Jos opettajia on useampia, vastaavat he arvostelusta yhdessä.
Lukion päättötodistus
Lukion päättötodistus annetaan opiskelijalle, joka on suorittanut lukion koko
oppimäärän. Päättötodistuksessa näkyvät opiskelijan suorittamat oppiaineet, niiden
laajuus sekä niistä saadut lopulliset arvosanat annettujen säädösten mukaisesti.
Päättötodistus annetaan opiskelijalle sitten, kun hänen opintonsa lukiossa päättyvät.
¤POISSAOLOT
Lukion toiminta-ajatuksessa luimme lauseen: Tänään teemme yhdessä työtä huomista varten
eilisestä ponnistaen. Lukio on työpaikkamme ja meidän tulee noudattaa kunkin kohdallamme
samoja periaatteita kuin normaalissa työelämässäkin on tapana. Siis ilman asianmukaista
yhteydenottoa ryhmänohjaajaan, opinto-ohjaajaan tai rehtoriin ei ole lupa olla poissa. Meillä on
käytössä poissaolokirja (tämän oppaan lopussa), johon poissaolot on selvitettävä äidin, isän tai
terveysviranomaisen allekirjoituksella varmistettuna heti työhön palattua. Myös
sairastumistapauksissa on otettava yhteyttä koululle esim. puhelimitse. Asiallisesta syystä
pyydettyä poissaololupaa ei evätä. Pitemmistä poissaoloista tulee neuvotella rehtorin kanssa.
Mikäli selvitystä poissaolosta ei kurssin opettajalle esitetä heti seuraavalla
läsnäolotunnilla, opettaja katsoo poissaolon selvittämättömäksi.
Ensimmäisestä selvittämättömästä poissaolosta seuraa kirjallinen varoitus kurssin
arvioimatta jättämisestä.
Seuraavasta seuraa opettajan määräämänä ajankohtana korvaavaa opetusta kouluajan
ulkopuolella.
Kolmas selvittämätön poissaolo johtaa kurssin keskeytymiseen sillä erää.
Kun kurssin on kerran aloittanut, se on suoritettava tavalla tai toisella loppuun, vaikka kyseessä
ei olisikaan pakollinen kurssi. Kurssin voi keskeyttää ainoastaan ensimmäisen viikon aikana, ja
silloinkin rehtorin luvalla.
Kukin opettaja tekee kurssin alkaessa ryhmälle selväksi kurssin arviointiin liittyvät asiat.
Opettajan harkinnassa on myös se, vaatiiko hän joitakin korvaavia töitä selvitettyjen
poissaolojen kompensoimiseksi.
¤YLIOPPILASKIRJOITUKSET
Ylioppilaskirjoitus on tavallaan lukion päättökoe. Se ei ole pakollinen lukion päättötodistuksen
saamiseksi. Mutta jos haluat saada ylioppilastodistuksen ja valkolakin, sinun on osallistuttava
ylioppilaskirjoituksiin.
Ylioppilaskirjoituksiin sisältyy ylioppilastutkintoasetuksen mukaan seuraavat kokeet:
1. äidinkielen koe
2. toisen kotimaisen kielen koe
3. vieraan kielen koe
4. matematiikan koe
5. reaalikoe (yksi voi olla pakollinen)
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Näistä kokelaan on pakollisena suoritettava äidinkielen koe. Lisäksi on suoritettava kolme muuta
koetta kokeiden 2 - 5 joukosta. Kokeen tason voi vapaasti valita kokeissa 2-4, mutta yhden niistä
on oltava A-tason koe.
Lisäksi kokelas voi osallistua yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.
Ylioppilaskirjoitukset voi suorittaa joko yhdellä kertaa kaikki kokeet, tai ne voi hajauttaa
suoritettavaksi korkeintaan kolmen peräkkäisen kirjoituksen aikana. Hylätyn kokeen uusiminen
voi tätä aikaa vielä jatkaa.
Ylioppilastodistus annetaan silloin kun kaikki pakolliset kokeet on hyväksytysti suoritettu ja
opiskelija on saanut lukion päättötodistuksen. Huomaa siis, että lukion oppimäärä on oltava
valmiina, ennen kuin voit saada ylioppilastodistuksen, vaikka kirjoitukset olisivatkin
hyväksytysti suoritettuina.
Jos haluat kaikki suorituksesi samaan ylioppilastodistukseen, kannattaa viimeiseen
kirjoituskertaan jättää vähintään yksi pakollinen koe. Jos haluat lisäksi varmistaa, että kaikki
ylimääräiset kokeesikin ovat tarvittaessa laskettavissa hyödyksesi kompensaatiopisteisiin, suorita
ne viimeistään samalla kirjoituskerralla, kuin viimeinen pakollinen koe. Pakollisten kokeiden
jälkeen suoritetuista kokeista annetaan erillinen todistus ja näin saatuja arvosanoja ei lasketa
kompensaatiopisteisiin. Yleisarvosanaa ei enää ylioppilastodistuksissa anneta.
Kevään kirjoituksiin ilmoittaudutaan marraskuun 23. päivään mennessä ja syksyn
kirjoituksiin kesäkuun 5. päivään mennessä.
Hajauttaessasi kirjoituksia ilmoittaudut vain niihin kokeisiin, joihin sillä kerralla osallistut. Tee
kuitenkin alusta lähtien selkeä kokonaissuunnitelma kirjoituksistasi.
Ilmoittautumiseen mennessä sinun on kyettävä osoittamaan, että kirjoitettavien aineiden
oppimäärän pakolliset kurssit on opiskeltu, ennen kuin kirjalliset kokeet alkavat. Jos
oppimäärä ei valmistu ajoissa, menetät oikeutesi osallistua kokeeseen.
Tarkemmat ohjeet ylioppilaskirjoituksista ja niihin liittyvistä asioista annetaan kullekin
ikäluokalle opinto- ja ryhmäohjauksen yhteydessä.
¤KOULUN MUUSTA TOIMINNASTA
Lukiossamme toimii oppilaskunta, jonka eräänä tehtävänä on mm. oppilaiden
virkistystoiminnasta huolehtiminen. Osallistumalla aktiivisesti oppilaskunnan toimintaan voit
vaikuttaa siihen, millaista toimintaa oppilaille on tarjolla. Oppilaskunnan kautta voit vaikuttaa
myös koulumme kehittämistoimintaan yleisemminkin.
Vuosittain järjestetään Evijärven, Lappajärven ja Vimpelin lukioiden yhteinen joustoviikko.
Joustoviikolla on oma kurssitarjottimensa, joka on kaikille em. kouluille yhteinen. Kyseisen
viikon aikana on sinulla mahdollisuus suorittaa yksi kurssi jossakin näistä neljästä
oppilaitoksesta oman valintasi mukaisesti. Alueellamme toimii myös Järviseudun lukioiden ja
kansalaisopistojen yhteistyönä ylläpidetty kesälukio, jonka kurssit vastaavat lukiomme kursseja.
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¤KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ
Kodilla ja koululla on oltava yhteinen päämäärä kasvatustyössä. Jotta molemmilla osapuolilla
olisi riittävän hyvä ja selkeä kuva toistensa pyrkimyksistä ja erilaisten toimenpiteiden
tarkoituksesta, pitäisi tiedon kulkea sujuvasti kodin ja koulun välillä. Koulu tiedottaa mm.
jakamalla joka syksy opiskelijoille tämän opiskelijan-oppaan, johon on koottu koulun
yhteystietojen lisäksi kaikki olennainen tieto koulun toiminnasta kyseisenä lukuvuotena. Tämä
opas on tarkoitettu myös kotona esiteltäväksi. Jokaisen jakson jälkeen annetaan opiskelijoille
myös kirjallinen palaute, jaksoarvostelu, hänen edistymisestänsä jakson aikana. Tämä palaute on
tarkoitettu tiedoksi myös huoltajille.
Opettajakunnan ja huoltajien yhteisiä tapaamisia järjestetään tarpeen mukaan, mutta vähintään
kerran lukuvuodessa jokaista ikäluokkaa kohden.
Ylioppilaskirjoituksiin valmistautuvien opiskelijoiden ja huoltajien yhteistapaaminen
järjestetään erikseen.
Jokapäiväistä yhteydenpitoa kodin ja koulun välillä tapahtuu päivittäin asianomaisten opettajien
ja huoltajien kesken. Päävastuussa yhteydenpidosta ovat rehtori, opintojen ohjaaja ja
ryhmänohjaajat.
¤OPINTOSOSIAALISET EDUT
Opetus ja kouluruokailu ovat opiskelijoille maksuttomia. Koulukyydistä sen sijaan on jokaisen
sitä käyttävän opiskelijan maksettava omavastuuna 43e/kk. Sen yli menevälle osalle voi saada
kuljetustukea, jos koulumatka on yli 10 km. Tukea on anottava KELA:lta. Oppikirjat opiskelijat
hankkivat itse.
Opiskelijoilla on mahdollisuus saada myös opintotukea 18 vuotta täytettyään. Tämäkin tuki
haetaan KELA:lta.
¤OPPILASHUOLTO
Opettajakunnan ja muun henkilökunnan jokapäiväisen oppilashuoltotyön lisäksi
koulukeskuksessa toimii lukion ja keskikoulun yhteinen oppilashuoltoryhmä. Ryhmään kuuluvat
koulujen rehtorit, opinto-ohjaaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori tai kunnan
sosiaalitoimiston edustaja sekä kasvatusneuvolan psykologi. Ryhmä kokoontuu noin kerran
kuukaudessa ja tarvittaessa useamminkin. Tämä ryhmä valvoo ja ohjaa erityistä huolenpitoa
tarvitsevien oppilaiden koulunkäyntiä ja tarvittaessa antaa ohjeet mahdollisista erityisistä
toimenpiteistä oppilashuollossa.
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