
1. päivä Lohjan Yhteislyseon lukiossa
22-ryhmät 11.8.2022



1. Päivän ohjelma 

8.15 Kotiluokassa: RO-tunti

9.45-10 VÄLITUNTI

10.00 Takaisin luokkaan: päivänavaus, lisää infoa

10.30 – 10.55 RUOKAILU 22 A,B,C,D

10.55 – 11.20 RUOKAILU 22 E,F,G

Ruokailun jälkeen kotiluokkaan, lisää asiaa…

12 -12.10 VÄLITUNTI

12.10 Tutoreiden tunti ja kierrätys koulun tiloissa

13:45 Paluu kotiluokkaan, viimeiset asiat

14.00 Päivä päättyy



Ryhmänohjaaja

• Vähän samanlainen kuin luokanvalvoja tai –
ohjaaja peruskoulussa

• Ei välttämättä kuitenkaan opeta sinua

• Seuraa opintojen etenemistä ja 
opintomenestystä

• Seuraa poissaoloja ja antaa luvan max. viikon 
poissaoloon (hyvästä syystä!)

• Pitää tarvittaessa yhteyttä koteihin

• Haastattelee kaikki ryhmänsä opiskelijat 
kerran lukuvuodessa

• Pitää ryhmänohjaus (=RO)-tuokiot:

• Ajankohtaisia asioita

• Tärkeitä teemoja

• Osallistuminen pakollista – osa OP1 ja 
OP2-suoritusta!

• Poissaolot merkitään



Keitäs te nyt sitten 
olette?

• Kerro nimesi

• Mistä yläkoulusta tulet?

• Mikä oli parasta viime kesässäsi?



Henkilötietolomake

• Tarkista, että kaikki tiedot on täytetty ja 
oikein

• Tee muutokset siististi, yliviivaa virheet

• Oma + huoltajan allekirjoitus

• Palautetaan opintotoimiston 
postilaatikkoon HUOMENNA

• Muista: Muutokset henkilötiedoissa on aina 
ilmoitettava välittömästi lukion toimistoon
Esim. osoitteen muutos ei päivity mitenkään 
automaattisesti



Fiilismittari 
(liikkuva opiskelu)

Nouse seisomaan ja vastaa seuraaviin
kysymyksiin annetun ohjeen
mukaisesti:

1. Kuinka paljon jännitti tänä
aamuna?
Näytä kädellä asteikolla: 

Katto = ihan hirveästi
Lattia = ei lainkaan



Fiilismittari jatkuu
2. Onko sinulla tuttuja tässä ryhmässä?

ON: käänny oikealle
EI: käänny vasemmalle

3. Oliko lukio sinulle selvä valinta?
OLI: seiso yhdellä jalalla
EI: venytä kädet lattiaa kohti

4. Oletko käynyt tässä rakennuksessa 
aikaisemmin?

OLEN: kyykisty
EN: hypi tasajalkaa

5. Onko sinulla sisaruksia täällä lukiossa?
ON: Juokse paikallasi
EI: Käänny takaseinään päin



Hoidettavia asioita 
(jos et ole jo tehnyt)

• Erityisruokavaliot

• Ohjeet tulleet kesäkirjeessä

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

• Koulumatkat

• Ohjeet tulleet kesäkirjeessä

• Opiskelutodistus

• Jaetaan kaikille nyt

• 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 – esitellään kierroksella

http://www.lyll.fi/


Nostoja järjestyssäännöistä: Opiskelu
➢Opiskelija osallistuu opiskeluun oppitunneilla, jos ei hänelle erityisestä syystä ole 

myönnetty siitä vapautusta.

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

➢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.

• Kännykkää voi käyttää oppitunnilla vain opettajan erikseen ilmoittamissa 
tilanteissa opiskelun apuna. Muuten kännykän tulee olla poissa näkyvistä 
laukussa tai taskussa.

• Tietokonetta käytetään luokassa vain opiskeluun, muuna aikana koneen 
kannen tulee olla suljettuna.

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



Nostoja järjestyssäännöistä:
Opetus ja arviointi

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

➢Opettaja vastaa opintosuorituksen arvioinnista.

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



Nostoja järjestyssäännöistä:
Turvallisuus
➢Tupakkatuotteiden, mukaan lukien nuuska ja 

tupakkavastikkeet, sekä päihteiden ja huumeiden 
käyttö on kielletty opiskelijoiden iästä riippumatta. Kielto 
koskee opiskelijoita ja oppilaitoksen henkilökuntaa 
sekä myös täysin ulkopuolisia henkilöitä koulussa ja 
koulun tilaisuuksissa. 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
Tiedottaminen

➢Päivittäiseen yhteydenpitoon opettajien, opiskelijoiden 
ja huoltajien välillä käytämme oppilashallinto ohjelma 
Wilmaa, jota tulee seurata säännöllisesti. 

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



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 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)



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.



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

• Omaisuuden säilyttäminen: Ohje 
monisteessa

• Säilytyslokerikot
• 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



Lukujärjestys
• Tehty ainevalintakortin perusteella

• Jos haluat tehdä muutoksia, ole yhteydessä opoon HETI

• Löytyy Wilmassa

• Varmista, että näkyy

• Ruokailuvuorot tulevat Juha Nurmelta klo 13 Wilma-viestillä

• Paperiversiossa näkyvät kaikki tämän jakson tunnit – kaikkia ei ole 
joka viikko

• Tarkista kuluvan viikon tilanne aina Wilmasta

• Kielivalinnat

• Toteutuneet valinnat ovat B2 saksa, B3 ranska ja B2+B3 espanja
B3 italiaa, saksaa ja venäjää voi opiskella Tutorhousen kautta

• Jos oma valintasi ei toteutunut ja haluat vaihtaa näihin kieliin, 
ole yhteydessä opoon

• HUOM! Espanjan ryhmät alkavat jo maanantaina klo 8-9.20

• Opotunnit alkavat ensi viikolla, merkitty lukujärjestykseen

• Jos ei näy, ole yhteydessä opoon

• Tunteja on seuraavat 4 viikkoa, sitten vasta 2.periodissa (Katso, 
että näkyvät kaikilla 4 viikolla)



Kahoot lukiosanastosta

• https://create.kahoot.it/details/99250df1-8352-43c2-b0ba-
7dd18596117d

https://create.kahoot.it/details/99250df1-8352-43c2-b0ba-7dd18596117d

