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KEHITETTÄVÄÄ OLISI... 

 Ala-koululaiset pois lukion tiloista. Yläkoululaiset eri tiloihin. 

 Enemmän opettajien ja opiskelijoiden yhteistyötä. 

 Koeviikko parempi kuin päättöviikko. 

 Kurssien pitäisi toteutua, ei päällekkäisyyksiä. 

 Sohvia ja tuolia käytäville enemmän. 

 Nykyisen lukiorakennuksen kunnon tarkistaminen. 

 Kylmää! 

 Hyppytuntipaikka ja kahvinkeittomahdollisuus. 

 Nuorten tietoisuuden parantaminen kunnallisissa asioissa 

 

MISTÄ ON HYVÄ LUKIO TEHTY? 

Opetus on laadukasta 53 %  

Luokissa on hyvä työrauha 51 % 

Saan apua kun tarvitsen sitä 49 % 

Saan ohjausta jatko-opintoihin 49 % 

Lukio tarjoaa ilmaisen kannettavan ja ainakin osan 

oppikirjoista ilmaiseksi 49 % 

Opiskelijoilla on oma tila oleskeluun ja kahvinkeittoon 

45 % 

Ketään ei kiusata 45 %  

Saan kannustusta ja ohjausta opintoihin 35 % 

Luokissa on esimerkiksi säkkituoleja ja pehmeitä 

tuoleja tai sohvia 35 % 

Peruskoululaiset ovat omilla välituntialueillaan 33 % 

Omassa ryhmässä on hyvä ryhmähenki 29 % 

Luokissa on hyvät tuolit ja pulpetit 28 % 

Koulussa on turvallista 28 % 

Opiskelu tapahtuu nykyaikaisissa tiloissa 14 % 

Kaikki tuntevat toisensa 6 %. 

 

 

 

MIKÄ ON HYVÄÄ NYKYISESSÄ KOULUJÄRJESTELYSSÄ SINUN OSALTASI (Lukio + Jami)? 

 Ei mikään. 

 Tapaa muitakin opiskelijoita/ Jami ja Sedu 

 Tunnit sujuvat ihan hyvin kummassa rakennuksessa tahansa. Toimii. 

 Hyötyliikunta + raitis ilma 

 Viihtyisät opetustilat 

 Hyvät opettajat 

 Ruoka on hyvää Jamilla 

 Pienet ryhmäkoot 

 



MIKÄ ON HUONOA NYKYISESSÄ KOULUJÄRJESTELYSSÄ SINUN OSALTASI (Lukio + Jami)? 

 Ramppaaminen kahden koulun väliä. Siirtymiset ärsyttävät. 

 Joutuu liikkumaan ja talvella tulee kylmä 

 Jamilla ei hyppytuntien työskentelytiloja. 

 Huono ilma luokissa Jamilla 

 Alakoululaiset häiritsee 

UUDEN KOULUN VALMISTUTTUA HALUAISIN, ETTÄ ... 

 Lukiolaiset saisivat omat tilat. (Yleisin kommentti) 

 Kaikilla ois tarpeeksi mukavia hyppytuntien ja välituntien viettopaikkoja. Käytövillä ois rauhallisempaa eikä 

kokoaja joku huutais tai juoksis. 

 otetaan huomioon erilliset välituntialueet lukiolaisille ja peruskoululaisille 

 Ruokala siirtyisi takaisin sinne, työrauha olisi hyvä saada lukiolle. 

 Lappajärvelle rakennetaan sisäliikuntahalli. Vuorojen tulisi olla myös maksuttomia. Ammattikoulun vuokra 

vuorosta on aivan törkeä. 

MITÄ MUUTA HALUAISIT SANOA? MITÄ MUUTA TOIVOISIT LUKIOLTA? 

 Pyörivät ja pehmeet tuolit luokissa on tosi jees! Ja kaikki opet samaan opehuoneeseen! 

 Liikuntatiloista on puutetta! 

 Lukio pysyisi siinä missä se onkin, eikä lukiota lähdettäisi siirtämään minnekkään pois. 

 Kuntotutkimus lukion puolelle 

 Että se olisi sellaista niinkuin se oli kymmenen vuotta sitten. 

 Läksyissä panostettaisiin ennemmin laatuun kuin määrään. Eli liikaa läksyjä, monta oppiainetta yhtä aikaa 

menossa. 

 Päättöviikko pois 

 Muutoksista ja uusista järjestelyistä on saanut nopeasti ja hyvin tietoa. Uusien luokkatilojen järjestely sujui 

suht. nopeasti 

 


