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Tämän oppaan teille tarjoaa KEKE-ryhmä

Jakson ensimmäisenä koulupäivänä
Saavu tunneille ajoissa. Näin voit valita itse oman paikkasi ennen luokan täyttymistä. Paikka kannattaa
valita edestä, jolloin houkutus käyttää kännykkää on pienempi. Mikäli olet kaverisi kanssa samalla kurssilla,
kannattaa harkita tarkkaan, voitko olla hiljaa ystäväsi läheisyydessä. Tätä tapaa kannattaa noudattaa koko
lukion ajan. Muista merkitä nimesi istumajärjestykseen oikealle paikalle ennen tunnin loppua. Joskus
opettajat laittavat paperin kiertämään niin myöhään, ettei se ehdi kohdallesi ennen tunnin loppumista.
Kuuntele, kun opettaja kertoo, mitä kurssilla tullaan tekemään. Mahdollista esitelmää kannattaa alkaa heti
suunnittelemaan mielessä, sillä sen aloittaminen kylmiltään on vaikeaa. Edellisenä iltana tehdyistä
esitelmistä ei yleensä saa hyviä numeroita. Usein eri kurssien esitelmät ajoittuvat jopa samalle viikolle,
jolloin tehtävää tulee olemaan liikaa, ellei työtä ole aloitettu ajoissa. Mikäli esiintymiskammosi on
ylitsepääsemätön, voit käydä puhumassa koulupsykologille asiasta.
Ryhmätöitä varten kannattaa luoda Gmail-tili, jolloin yhteisten diaesitysten teko helpottuu. Useat opettajat
suosittelevat Google Driven käyttöä.
Kirjojen ja muiden opiskeluvälineiden hankinnasta
Hanki kirjat ajoissa! Kirja pitää olla jo kurssin alussa, sen puuttuminen on pätevä syy poistaa sinut kurssilta.
Jakson ensimmäisenä päivänä kirjakaupat tyhjenevät nopeasti käytetyistä kirjoista. Silloin sinun täytyy
ostaa kalliita, uusia kirjoja. Kirjoja saa halvalla myös esimerkiksi Jamerasta, mikäli olet valmis hakemaan
niitä Helsingistä.
Lukiolla toimii lukion sisäinen Kirjatori (ilmoitustaulu 1.- kerroksen aulassa), joka löytyy myös Facebookista
nimellä LYLL kirjatori. Siellä voit ostaa ja myydä käytettyjä kirjoja. Tietysti voit ostaa kirjoja myös suoraan
kavereiltasi. Täytettyjä tehtäväkirjoja ei saa käyttää.

Paras tapa säästää rahaa on lainata muilta niiden aineiden kirjoja, joita et halua kirjoittaa. Muista, että
joissain aineissa vanha painos ei välttämättä haittaa. Koko vuoden kirjoja ei kannata ostaa jo ensimmäiselle
jaksolle, vaan jakso kerrallaan. Kotoasi voi löytyä sisaruksiesi tai serkkujesi vanhoja kirjoja. Käytetyn kirjan
soveltuvuus kurssille kannattaa kuitenkin varmistaa aina opettajalta.
Vihkoja kannattaa ostaa muualtakin kuin kirjakaupoista. Erilaisista halpahalleista ja alennusmyynneistä voi
tehdä hyviä vihkolöytöjä. Lukiovihkoissa kannattaa suosia ruudutettuja sivuja, jolloin rivit pysyvät suorina ja
muistiinpanot selkeinä. Muistiinpanoja voi tehdä myös sähköisessä muodossa. Esimerkiksi matematiikassa
on kuitenkin hyvä olla vihko laskuja varten.
Äidinkielen opintoja varten on hyvä tarkistaa, että kirjastokortti on tallessa. Mikäli pelkäät saavasi sakkoja
myöhästyneistä kirjoista, muuta korttisi asetuksia siten, että saat sähköpostia erääntyvistä kirjoista aina
muutama päivä ennen eräpäivää. Muutoksen voi tehdä kirjastossa tai Lukki-kirjaston verkkosivulla eikä se
maksa mitään.
Ylioppilaskirjoitukset siirtyvät porrastetusti kokonaan sähköisiksi kevääseen 2019 mennessä. Tämän takia
kannettava tietokone tulee koko ajan yhä olennaisemmaksi opiskeluvälineeksi, jonka hankkiminen on
käytännössä yhtä pakollista kuin oppikirjojenkin. Koululta saa ohjeet siihen, millainen kone kannattaa
hankkia. Koulu voi tarjota myös mahdollisuuden koneiden yhteistilaukseen.
Tukea opetukseen ja vertaistutorointi
Jos koet jonkin aineen erityisen vaikeana, voit osallistua koulun jälkeen tukiopetukseen. Opetukseen voi
tulla myös tekemään läksyjä, jos esimerkiksi olet ollut tunnilta poissa tai uusia asia tuntuu muuten vain
vaikealta. Läksykerho on tarjolla matemaattisiin aineisiin (matematiikka pitkä+lyhyt, fysiikka ja kemia),
äidinkieleen ja vieraisiin kieliin (englanti, saksa, ruotsi). Omalta opettajalta kannattaa kysyä tarkempia
tietoja opetuksen paikasta ja ajankohdasta.
Mikäli opettajan kanssa opiskelu kuulostaa oudolta, älä huolestu. Vastauksen opiskelun janoosi antaa
koulumme VERTU-toiminta. Vertuna eli vertaistutorina
toimii joku koulumme muista oppilaista, joka on hyvä
siinä aiheessa, jonka sinä koet hankalana. Voit myös
itse ryhtyä vertuksi. Vertun kanssa pidettävät
tapaamiset sovit sinä itse hänen kanssaan.
Tapaamisella voitte keskittyä juuri niihin asioihin,
mihin sinä haluat apua. Vertu-opiskelijoina toimivien
nimet löydät Wilmasta.
Opo on opiskelijan paras kaveri.
Opojen tunneilla kannattaa olla paikalla ja kuunnella
tarkkaan. Tunnit ovat osa pakollista opinto-ohjauksen
kurssia. Opojen jakamaa tietoa on usein vaikea etsiä
itse internetin syövereistä.

Lokeron hankkiminen
Mikäli et halua kantaa kaikkia kirjoja mukanasi koko päivää, kannattaa sinun hankkia oma lokero panttia
vastaan vahtimestarilta. Lokeroita on joka puolella rakennusta, kahta eri kokoa (pieni 8€, suuri 10€).
Lokerossa kannattaa säilyttää myös eväitä, kuten myslipatukoita, pitkien koulupäivien varalle.
Kerhotoiminta
Koulussamme on mahdollista osallistua monenlaiseen vapaa-ajan aktiviteettiin. Pelikerhoon on vapaa
pääsy kaikille niille, jotka ovat kiinnostuneita yhteisestä pelihetkestä muiden opiskelijoiden kanssa koulun
jälkeen. Kerhossa pelataan muun muassa pelikonsoleilla.
Koululla kokoontuu koulun kuoro ja bändikerho. Molempiin on vapaa pääsy kaikille innokkaille laulajille ja
soittajille taitoihin tai lahjakkuuteen katsomatta. Kuoro ja bändi esiintyvät yleensä koulumme juhlissa.
Kaiken tämän lisäksi on mahdollista liittyä vielä koulumme kestävän kehityksen työryhmään eli KEKEryhmään. KEKE-porukka kokoontuu noin muutaman viikon välein pohtimaan, miten kouluyhteisöämme ja
samalla kenties muutakin maailmaa voitaisiin parantaa. Kaikki kestävästä elämäntavasta kiinnostuneet ja
innostuneet ovat tervetulleita toimintaan mukaan.
Lukiollamme on myös vuodesta 1980 lähtien ilmestynyt oma sanomalehti nimeltä Kreivikunnan uutiset eli
tuttavallisemmin Kreivari. Lehti ilmestyy 1-2 kertaa vuodessa ja jokainen toimituskunta muokkaa lehteä
omannäköisekseen. Toimintaa ohjaa vastaava opettaja, mutta käytännössä toimittajat ja muut lehden
tekijät toimivat hyvin itsenäisesti. Kreivarin toimittamisesta saa myös äidinkielen kurssin, mutta mukaan voi
tulla myös ilman, että olisi erikseen valinnut kurssia kurssitarjottimesta.
Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä on koulumme tekniikkaryhmä. Ryhmä huolehtii juhliemme teknisestä
puolesta. Olet tervetullut ryhmään, vaikka sinulla ei olisikaan aikaisempaa kokemusta.

Kouluympäristön viihtyisyys
Jätteiden lajittelu ja kierrätys on tehty helpoksi koulussamme. Voit siis lajitella panttipullot, paperit,
paristot, biojätteen, kartongin ja pahvin sekä metallijätteet omiin astioihinsa. Koulun omasta jäteohjeesta
löytyy tarkemmat kierrätysohjeet. Koulun KEKE-sivuilta löydät jäteohjeen lisäksi myös
energiansäästöohjeet.
Iloinen ja ystävällinen asenne auttaa aina selviytymään tukalastakin tilanteesta sekä on omiaan luomaan
mukavaa ilmapiiriä ja viihtyisyyttä koulun väen keskuuteen.

Omasta terveydestä huolehtiminen
Opiskeluhuollon tiloissa toimii terveydenhoitaja ja sopimuksen mukaan lääkäri sekä psykologi. Kuraattorin
löydät hänen omalta vastaanotoltaan kolmannesta kerroksesta hissin viereisestä luokasta. Voit aina
kääntyä opiskelijahuoltoryhmän ihmisten puoleen jos terveys tai muu arjen sujumiseen vaikuttava asia
askarruttaa.
Terveydenhoitaja voi tarvittaessa ohjata sinut lepohuoneeseen. WC-tilasta löytyy mm. terveyssiteitä.
Terveydenhuollon infotaululta löytyy terveydenhuollon vastaanottoajat.
Päänsärky voi johtua monesta syystä. Paras tapa torjua sitä on kantaa mukanasi vesipulloa. Päänsärky voi
johtua myös näön heikkenemisestä. Jos epäilet näössäsi olevan vikaa, käy pyytämässä terveydenhoitajalta
lähete näöntarkastukseen. Lähetteellä saa usein alennusta optikolta. Myös opiskelijakortilla voi saada
alennusta.

Koulumatkojen joukkoliikenne
Olet oikeutettu Kelan tukeen matkakorttiasi varten, jos koulumatkasi on yhteen suuntaan yli 10 kilometriä.
Anomuksen saa täyttää koulun opintotoimistossa. Toimistosihteereiltä kannattaa kysyä apua.
Jos bussilinjalla kulkee harvoin busseja ja saapumisesi kouluun ajallaan on haasteellista, voit anoa rehtorilta
lupaa saapua tunnille myöhässä tai lähteä ajoissa. Lupa yleensä myönnetään jos joutuisit muuten
odottamaan seuraavaa bussia yli tunnin ajan. Lupalappu täytyy muistaa näyttää opettajalle. Eri opettajat
suhtautuvat lupiin eri tavalla. Sinulla on kuitenkin täysi oikeus hyödyntää sitä.
Pysäköinti koulupäivän aikana
Kevarit ja skootterit voi pysäköidä koulun edessä ja takana oleville parkkipaikoille. Kirjaston pihalle ei saa
parkkeerata. Tarkista, että menopelisi on parkkeerattu oikein, sillä pysäköinninvalvojat sakottavat myös
lukiolaisia. Ota huomioon myös toiset parkkeeratessasi, äläkä jätä moottoriajoneuvoasi muiden tielle.
Kypärää voi säilyttää sisällä naulakoiden tai oman lokerikon päällä. Naulakoille kannattaa jättää myös
mahdolliset rullalaudat.
Mopoautot ja oikeat autot pysäköidään lukion takana sijaitsevalle Hiiden opiston parkkipaikalle tai muille
lähellä sijaitseville luvallisille parkkipaikoille. 2016 vuodesta eteenpäin opiskelijoitten parkkitilana toimii
teatteri Tralan hiekkaparkkis. Lukion lähellä kirkolla on ilmaisia parkkeja, mikäli koulun parkit ovat
täynnä. Takapihalle saa pysäköidä myös muita ajoneuvoja. Parkkiajan loppuminen ei saa häiritä tunteja.
Pyörät jätetään etupihalla olevaan pyöräparkkiin. Ota pyöräparkissakin toiset huomioon ja parkkeeraa
fiksusti ylimääräistä tilaa viemättä, kaikki muutkin haluavat menopelinsä telineeseen. Lukon käyttö on
suositeltavaa, sillä koulu ei ole vastuussa pyöräsi turvallisuudesta koulupäivän aikana.

Opiskelijakortti <3
SLL (Suomen lukiolaisten liitto)
myy opiskelijakorttiaan kaikille
Suomen lukiolaisille. Kortti
todellakin kannattaa hankkia.
Sen avulla saa tuntuvia
alennuksia esim. busseissa ja
museoissa, joihinkin paikkoihin
pääsee jopa ilmaiseksi. Kortti
maksaa itsensä moninkertaisesti
takaisin. Sinun pitää vain täyttää
lomake ja ottaa kuva itsestäsi
sitä varten. Jos et hae korttia
sähköisesti, sinun tulee hakea
opintotoimistosta koulun leima
kirjalliseen hakemukseesi.

Nämä tiedot teille toi mahtava ja aina hyvällä asialla oleva KeKe-ryhmämme!
Muista osallistua toimintaamme ja/ tai liity ryhmään mukaan.

