
1. päivä Lohjan Yhteislyseon lukiossa
21-ryhmät 11.8.2022



1. Päivän ohjelma 
21 A,B,C

• 10.00-11.20 Päivänavaus, RO-tunti

• 11.20-11.45 RUOKAILU 21A,B,C

• 11.45-12.05 VÄLITUNTI

• 12.05-13 RO-tunti, päivä päättyy

21 D,E,F,G

• 10.00-10.45 Päivänavaus, RO-tunti

• 10.45-11.00 Välitunti

• 11.00-11.45 RO-tunti jatkuu

• 11.45-12.10 RUOKAILU 21D,E,F,G 

• 12.15-13 RO-tunti, päivä päättyy



Kesässä parasta oli…



Henkilötietojen 
tarkistus

• Wilmassa kohdassa Lomakkeet / 
Henkilötiedot (opiskelija)

• Tee korjaukset
• Lisää päivämäärä ja nimi
• Tallenna 
• Tyhjiä kenttiä ei saa jäädä
• Jos korjattavaa ei ole, lisää vain 

päivämäärä ja nimi, jotta nähdään, 
että tiedot on tarkistettu.

• Tee tarkistus nyt heti



Hoidettavia asioita 
(jos et ole jo tehnyt)

• Erityisruokavaliot

• Ilmoitus sähköisesti: Lohjan kaupunki -> 
Ruokapalvelut -> Erityisruokavalion tilaaminen

• Koulumatkatuki

• Pitää anoa uudelleen joka lukuvuodelle

• Lomakkeita on nyt jaossa, lisää opintotoimistosta

• Opintotuki

• Voit saada opintorahaa, kun olet täyttänyt 17-
vuotta

• Kelan sivuilta tai lomake toimistosta

• Saat nyt opiskelutodistuksen

• Tarvitaan esim: KELAn hakemukset, Lukiolaisten 
liiton opiskelijakorttihakemus

• Ota kuva ja liitä hakemuksiin



Informaatiota 
opiskelijoille

• WILMA: ensisijainen tiedotuskanava – on siis 
seurattava päivittäin!

• Koulun kotisivut: www.lyll.fi

• Lukuvuosikalenteri (etusivu) – kannattaa lisätä 
omalle laitteelle

• Tärkeimmät asiat löytyvät kohdasta 
Opiskelijoille:
*Ohjeita ja lomakkeita 
(Lukuvuositiedote,opinto-opas, 
tasonvaihtolomakkeet…)
*Lukuvuosi (päivän aikataulu, kouluruoka, 
periodit, koeviikot jne)
*Sähköiset oppimisympäristöt (Lukio Live, 
salasanavaihtotyökalu )

• INFO-TV (myös pedanetin etusivulla)

• Ilmoitustaulut

http://www.lyll.fi/


Nostoja järjestyssäännöistä: Opiskelu
➢

➢Oppitunneille opiskelija varustautuu tarvittavin välinein, suorittaa 
annetut tehtävät huolellisesti ja saapuu oppitunneille ajoissa. 

➢Elektronisia laitteita käytetään opiskeluvälineinä, matkapuhelimien 
käyttö ja käsillä pitäminen on kuitenkin kielletty kokeiden aikana ja 
myös oppitunnilla, jos opettaja sen kieltää.

➢Vilpillinen toiminta koetilanteessa tai muussa työskentelyssä, kuten 
esimerkiksi tutkielman tai esitelmän plagiointi, johtaa arvioinnissa 
suorituksen hylkäämiseen ja mahdollisiin lukiolain mukaisiin 
kuritoimiin.



Nostoja järjestyssäännöistä:
Turvallisuus

➢Tupakkatuotteiden, mukaan lukien nuuska ja 
tupakkavastikkeet, sekä päihteiden ja huumeiden 
käyttö on kielletty opiskelijoiden iästä riippumatta. 
Tupakkatuotteiden osalta hallussapito on kielletty 
tupakkalain mukaisesti alle 18-vuotiailta.

➢Turvallisen liikenteen vaatimukset pitää kaikissa 
tilanteissa ottaa huomioon ja yleisiä 
liikennesääntöjä tulee noudattaa.

➢ Kulkuvälineet, kuten polkupyörät, mopot, moottoripyörät 
ja autot pidetään niille osoitetuissa 
paikoissa koulupäivän aikana. Kulkuvälineiden 
pysäköiminen ja säilyttäminen on asianomaisen omalla 
vastuulla. 



Nostoja järjestyssäännöistä:
Opetus ja arviointi

➢Opettaja kertoo kunkin opintojakson alkaessa 
opiskelijoilla sen tavoitteet, keskeiset 
sisällöt, arviointiperiaatteet ja muut mahdolliset 
opintojakson suorittamiseen vaikuttavat tekijät.

➢Opettaja voi jättää opiskelijan opintosuorituksen 
arvioimatta, jos arvioinnin edellytykset 
puuttuvat esimerkiksi runsaiden poissaolojen tai 
tekemättömien suoritusten vuoksi.

➢Opettajalla on harkintavalta opintojakson 
keskeyttämiseen, jos poissaoloja on yli neljä.



Poissaolot
• Opiskelija osallistuu opiskeluun oppitunneilla, jos ei hänelle

erityisestä syystä ole myönnetty siitä vapautusta.

• Poissaololuvat: 
Lupia ei myönnetä päättöviikoille

• Yksi opetuskerta = opintojakson opettaja
• 1 päivä – viikko = ryhmänohjaaja, anomuslomakkeella

(lyll.fi)
• Yli viikko = rehtori, anomuslomakkeella (lyll.fi)

• Poissaolot tunneilta on selvitettävä Wilmassa välittömästi. 
Jos Wilman käyttö ei ole mahdollista, alaikäinen opiskelija
tuo kirjallisen poissaoloselvityksen huoltajalta
ryhmänohjaajalle.

• Jos poissaoloja on yli neljä, saat aineenopettajalta Wilma-
viestin KESKEYTYMISVAARA: 
→ Ota yhteys aineenopettajaan ja selvitä, millä edellytyksillä
voit jatkaa opiskelua
HUOM! Myös selvitetyt ja sairauspoissaolot lasketaan
(arviointiedellytys)
Keskeytynyt opintojakso ei häviä lukujärjestyksestä



Muita tärkeitä asioita:
• Ulko-oven ovikoodi: 2024*

• Omaisuuden säilyttäminen: Ohje monisteessa

• Säilytyslokerikon voi edelleen hankkia

• Avaimet vahtimestarilta

• Pantti 10 eur – varaa tasaraha

• Rahat palautetaan avainta vastaan

• Olemme sisäkenkäkoulu
• Yhteiset tilamme pysyvät siisteinä ja viihtyisinä

• Kengät tarvitaan, jos tulee esim. palohälytys

• Tuoksut: koulussamme on tuoksuyliherkkiä, älä 
siis käytä vahvoja tuoksuja



Pysäköinti
• Pyörien, mopojen ja moottoripyörien pysäköinti on 

lukiorakennuksen seinustalle sisäänkäyntien viereen.

Opiskelijoiden autojen pysäköintiä varten on kaksi 
pysäköintialuetta lukion Tennarin päädyssä.

• Kevyet nelipyöräiset ajoneuvot pysäköidään pienemmälle 
parkkialueelle.

HUOM! Kerrostaloalue ei ole lukion käytössä pysäköintiin.

• Lukion D-osan eli ruokalan ja kerrostalojen välissä oleva kevyen 
liikenteen väylä on tarkoitettu jalankulkijoille ja polkupyörille -
mopoilla ajo on kielletty! Kaikessa liikkumisessa tulee ottaa 
huomioon kerrostaloyhteisö hyvän naapurussuhteen 
säilyttämiseksi. Turvallinen ajotyyli olkoon ohjenuorana 
liikuttaessa lukion ympärillä.

• Opiskelijoiden jättöliikennettä varten A-osan kohdalla 
Rantapuiston kadun puolella on levennys. Pysäköintialueella on 
YKSISUUNTAINEN liikenne, pysäköintialueelta poistutaan 
Tennarin puolelta.



Fiilismittari

Nouse seisomaan ja vastaa seuraaviin
kysymyksiin annetun ohjeen
mukaisesti:

1. Millä mielellä aloitat toisen 
lukiovuoden?
Näytä kädellä asteikolla: 

Katto = Ihanaa päästä taas kouluun
Lattia = Ei huvita yhtään



Fiilismittari
2. Viime vuosi meni suunnitelmien mukaan

• KYLLÄ: kyykisty

• EI IHAN: hypi tasajalkaa

3. Tänä vuonna menee paremmin kuin viime 
vuonna?

• KYLLÄ: venytä kädet lattiaa kohti

• EHKÄ: seiso yhdellä jalalla

• EN USKO: käänny takaseinään päin

4. Tänä vuonna odotan erityisesti:

• 3 opintojaksoa ruotsia: käänny oikealle

• Ei enää pakollista fysiikkaa: käänny vasemmalle

• Wanhojen tansseja: juokse paikallasi



Periodi-
arvioinnit

• Opintopistemäärän pitäisi olla vähintään n. 56-60, jos 
olet valmistumassa 3. vuodessa 
(48-54 jos valmistut 3,5 vuodessa ja 40-44 jos 4 
vuodessa)

• Jos sinulla on hylättyjä:

• Muista, että 2/3 opintopisteistä täytyy olla 
hyväksyttyjä, jotta oppimäärän saa suoritettua

• Huomaa, että tänä vuonna on 5 uusintakertaa. Mitä 
uusit milloinkin?

• Mieti, kannattaisiko käydä joitain opintojaksoja 
uudelleen

• Vaikka et kirjoittaisi ruotsia, huomaa, että 
päättötodistuksessa pitää olla 2/3 hyväksyttyjä

• Varmista, että saat osallistumisoikeuden ensi vuoden yo-
kokeisiin

• Kaikki pakolliset opintojaksot pitää olla 
suoritettuina



Tarkista tämän 
vuoden valinnat

• Saat opintotarjottimen ja –kartan. Merkitse tarjottimeen 
tämän vuoden valintasi WILMASTA

• Säilytä – hyödyllinen jos pitää tehdä muutoksia

• Tarkista tämän vuoden valinnat

• Huomaa, että 4. ja 5. periodeissa menee sellaisia 
opintojaksoja, joita et välttämättä pysty tekemään 
enää abivuonna

• Osa niistä voi olla pakollisia opintojaksoja, joita 
ilman et saa osallistumisoikeutta yo-kokeisiin

• Esim: EA6, ÄI6 ja 7, MAB6 ja 7 

• Jos et ole tehnyt valintoja, Wilmassa ei näy 
lukujärjestystä

• Tee valinnat tänään, opintojaksot alkavat huomenna

• Pääset vain niille opintojaksoille, joissa on tilaa



Ainevalintojen 
muutokset

• Wilma aukeaa valintamuutoksille tänään (to 
11.8.) klo 13 ja on auki huomisen päivän (12.8. 
klo 23.59 asti)

• Sen jälkeen valintoja voi muuttaa vain opon 
kautta 15.9. asti

• Wilma aukeaa siis uudelleen 16.9. ja on auki 
syyslomaan saakka

• HUOLEHDI SIIS, ETTÄ SAAT AINAKIN TÄMÄN 
PERIODIN VALINTAMUUTOKSET TEHTYÄ 
VIIMEISTÄÄN HUOMENNA 



Itsenäisen opiskelun reunaehdot

• Pakollisia opintojaksoja ei pääsääntöisesti voi opiskella itsenäisesti

• Sovitaan opettajan kanssa kirjallisesti sen periodin alussa, jossa 
itsenäinen opiskelu tapahtuu

• Itsenäinen opiskelu onnistuu vain niissä periodeissa, joissa kyseinen 
opintojakso on opintotarjottimessa

• Suoritettava hyväksytysti

• Näyttö suoritetaan lähiopetuksen arviointiviikon yhteydessä, jos ei 
estettä



Opiskelun aloitus

• 1. periodin ruokailuvuorot selviävät Juha Nurmen Wilma-viestistä 

• Huomenna normaali perjantain työjärjestys

• 24.8. uusinta
• ilmoittautuminen päättyy jo 17.8.!

• Huomaa arviointiviikon kokeiden muuttunut aikataulu:

• Lisäajalliset tekevät kokeen 

samassa luokassa.

• Kokeesta saa poistua aikaisintaan 

klo 10:30.

ALOITUSAIKA PÄÄTTYMISAIKA

9:00 12:40 Kurssikoe

11:00 13:15 Ruokailu



1. Periodin infoja

• LI10 (Yksilöliikunta): ma 15.8. klo 9.20-9.30 luokka B207

• Musiikin koulukohtaiset: ma 15.8. klo 13-13.20 luokka B201

• LI14 (Liikunnan lukiodiplomi): ti 16.8. klo 12.50-13.20 luokka B207

• LI25 (tanssin lukiodiplomi): ti 16.8. klo 12.50-13.20 luokka B207

• Jatkavat urheiluvalmennettavat: ke 17.8. klo 9.20-9.30 luokka B207

• ÄI15/ÄI13 (Julkaisun tekeminen): pe 19.8. klo 13-13.20 luokka B107


