


sdfdasd



sdfdasd



sdfdasd



Kommentteja

• Kummatkin ovat hyviä. x2
• Joskus sekaryhmissä, joskus luokittain -> vaihtelua! x4
• Oman luokan ryhmähenki ei ole paras mahdollinen, mutta olisi kiva 

tutustua edes vähän muihinkin luokkalaisiin.
• Niiden ei tulisi olla pakollisia
• Joskus olisi mukavaa olla tapahtumissa oman kaveriporukan kanssa, 

kun meitä on kahdella luokalla.
• Sain hakiessani kuvan, että lukio on hyvin ryhmäytynyt. En kuitenkaan 

koe asian olevan näin.
• Näin pienessä lukiossa ei mitään ryhmäytymisjuttuja tarvita. Kaverit on 

jo löytynyt. 



Millaisia tapahtumia toivoisit? Tai mistä 
tapahtumista olet erityisesti pitänyt?

• Ei toiveita / En osaa sanoa x12
• En toivo mitään. x4

• Vapaaehtoisia
• En pidä tapahtumista jotka vievät aikaa oppitunneilta.

• Kaikki ollut kivoja, näin on hyvä. x7
• Homma toimii nyt jo aivan hyvin.



• Kisailut ovat kivoja, niitä lisää! x8
• luokkien välisiä kisoja x5
• kisailua ikäryhmittäin x2
• ei aina aktiivisuutta vaativia, esim. biisivisoja tms.
• tietovisoja x4
• hauskoja kisailuja, pelejä ja leikkejä

• Ehkä tapahtumat voisi olla muutakin kuin vaan kisailua? Jotain 
muuta yhteistä tekemistä ehkä.
• Rentoja ja monipuolisia tapahtumia x2
• Hauskaa ja rentoa yhdessäoloa.
• Monipuolista tekemistä ja että opittaisiin toimimaan eri 

ikäisten/luokkien kanssa eikä aina oman luokan.



• Liikuntaaaaaaa
• Kuplafutis
• Sählyturnaus x2
• Pallopeli yms

• Ei liikuntaa. 

• Ryhmäytymistapahtumat

• Tempausviikot kivoja! x2

• Toivon tapahtumia, joissa myös rehtori on läsnä.
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Miten OPKH:n ja tutoreiden näkyvyyttä voisi parantaa?

• En tiedä. x 20
• Ei mitenkään. x2
• Ei tarvitsekaan. x3

• He voisivat tulla esittäytymään ykkösille.
• Yhteisillä tiedotustilaisuuksilla ja tapahtumilla, jossa esittelevät ja 

kertovat itsestään!

• Hupparit enemmän käyttöön, ja ehkä jotain julisteita koulun seinille.
• Ensimmäisen kouluviikon tuutorit voisivat pitää huppareita päällään 

niin heidät erottaisi joukosta.



Miten OPKH:n ja tutoreiden näkyvyyttä voisi parantaa?

• Enemmän mainostusta ja toimintaa (kouluaikana ja sen ulkopuolella). x6

• TIEDOTUSTA. x3
• Esityslistat kaikkien nähtäville!
• Jokaisesta kokouksesta yhteenveto nähtäville!

• Tutorit ovat mielestäni totisesti turhia näin pienessä lukiossa. Isoimmissa 
lukioissa homma varmasti toimii aivan eri tavalla kuin täällä.
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Kommentteja

• Pulpetit edelleen liian pieniä esimerkiksi matematiikan tunneilla, kun 
esillä pitää olla kone, tehtäväkirja, maol ja muut tarvikkeet.

• Lisää pistorasioita

• Vaikea verrata viime vuosiin ja ei ne luokat kovin erikoisemmat ole kuin 
muissakaan kouluissa.

• Luokassa 201 on yleensä aika huono ilma
• Kolkkoa ja tylsää. Seinille jotain! x3
• Kylmä.



Kommentteja
(eli tuolipalaute)

• Voisivatko kaikki penkit olla samankorkuisia?
• Tuolit epämukavia. x2
• Tuolit eivät ole ergonomisia. 

• Rullatuolit kaikkiin luokkiin! Mukavammat, paremmin säädeltävät, 
jne. Sellaiset kuin luokassa 226.



Mitä mieltä olet erilaisesta luokkatilastamme, luokasta 
226?

• Kiva/mukava/mahtava x19
• Mukavan vaihteleva. Sieltä löytyy jokaiselle jotakin. x3
• Olisipa kaikki luokat sellaisia :)
• Ihanan rento! x3
• Paremmat penkit kun normiluokissa.

• Ihan ok. x13
• Ihan ok vaihtelua, mutta ei kaikkiin luokkiin!
• Onhan se erilainen...
• Hyvä jos tehdään paljon ryhmätehtäviä, muuten huono. x5
• Kiva linjatunneilla, mutta jos ison ryhmän pitäisi opiskella siellä ei toimi. x2



• Pöytiä on liian vähän (ja ne on liian pieniä), joten ei saa kirjoitettua. x18
• Portaat/tornisysteema on huono eikä toimi. x6
• Taulua ei näe suurimmasta osasta istumapaikkoja. x2
• Matikkaa ei ainakaan ole hyvä opiskella siellä. x2
• Vaikeampi keskittyä asiaan. 

• Huono. x9
• En tunne tapausta. x5
• Me ei puhuta luokasta 226.
• Entinen oli parempi. Tuon uudistuksen jälkeen ei ole enää ollut niin 

viihtyisä.

• Siellä on outo haju, joka saa aikaan päänsärkyä. x2
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Kommentteja

• Ahdasta on, istumapaikkoja ei ole tarpeeksi. x7
• Mutta ei taida mahtua enempää sohvia...
• Korkeita pöytiä voisi olla, jos ei istumapaikkoja saada.
• Hyvä kun se uusi sohva tuli lisäksi!
• Kiitos sille kuka ikinä keksi hankkia pehmeitä sohvia käytävälle <3

• Pihalle voisi rakentaa jonkin katoksen, joka toimisi ainakin kesällä 
sisätilojen korvikkeena.

• Lukio käy pieneksi.

• Meemit ovat parhaita





Kommentteja

• Konkreettiset esimerkit, esimerkiksi oikeaan elämään liittyvät.
• Video-opetusta.
• Keskusteluja tunneilla kaikki yhdessä.
• Ryhmä- ja parityöt niin että saa itse valita kenen kanssa työskentelee.
• Itsenäiset tiedonhankintatehtävät.
• Itsenäinen opiskelu on ollut ihan kivaa. Se on ärsyttävää, jos on jotain 

mitä voisi tehdä kotona, mutta tunnille pitää tulla tekemään. 
Ymmärrän kuitenkin läsnäolopakon.

• Mikä on vn opetus.



Mitä mieltä olet lukiolta saamastasi tietokoneesta?

• Hyvin toimii! x17
• hyvä kun kaikilla sama niin saa apua

• Hyödyllinen. x5
• Hyvä. x14
• Ihan jees. x21
• Tarpeeksi hyvä koulutyöhön, ajaa asiansa. x11

• Täyttää vähimmäisvaatimukset eli käynnistyy yleensä tarvittaessa.
• Hyvä sijoitus lukiolta! x2
• Hyvä siihen nähden, että se on ilmainen. x3

• Voisiko hankkia hieman paremman koneen, jonka hinnasta osan 
opiskelija maksaa itse.

• Ihanaa ettei tarvinnut ostaa itse! x5
• Kiitoksia vaa



Mitä mieltä olet lukiolta saamastasi tietokoneesta?

• Se on hyvänkokoinen ja helppokäyttöinen.
• Ärsyttävä, liian iso, vaikea käyttää.

• Aika heikosti toimii. x2
• Hidas ja lagittaa. x12

• Osa todella ongelmallisia.

• Huono. x4
• Olimme ensimmäiset, jotka saivat tietokoneet, ja se on ihan kamala.

• En omista/käytä. x3

• Netti olisi hyvä olla opiskelija-asunnoissakin, kouluhommia varten.







Kommentteja

• +sanomapro
• Voisin käyttää word, Edison tms.
• Sähköposti on osoittautunut myös hyödylliseksi töiden palautuksessa!
• Aika hirveitä kaikki
• Microsoftin ohjelmia (jotka saisi ilmaiseksi Suomen lukioissa)







Kommentteja

• Avointa palautetta ei tarvitsisi näyttää kaikille. Tunnistetaan.
• Jaksopalaute ei ole luokkakokojen vuoksi anonyymi joten ei kiinnosta 

antaa palautetta ollenkaan
• Ei väliä.
• Helpompi sähköisenä, mutta välillä voi unohtua se...





Kommentteja

• Voisi vaan enemmän ilmoittaa viesteillä kun tiedotteissa
• Riittää, mikäli sieltä löytyy kaikki tarpeellinen.
• Wilma riittäisi jos sitä kaikki käyttäisivät, Oppilaat ja opet mukaan 

lukien.

• Ilmoitustaulu olis hyvä niin näkis esim kun kävelee käytävällä niin ohi 
mennessä mitä on tulossa eikä aina tarvitsisi mennä wilmaan.

• Ilmotustaulu hyvä olla.







Kommentteja

• Se on iha hyvä, että saadaan erikoisempiakin kursseja. Kuitenkin 
tunnista vie paljon aikaa, kun opettaja joutuu käymään ihmisten 
läsnäolot läpi.

• Se on kiusallista, hidasta, ja en usko että opettaja saa selkeää kuvaa 
molempien ryhmien osaamisesta. Ja esim viitaamista ei niillä tunneilla 
tapahdu.

• Ei ole luontevaa, tilanne ei kannusta aktiivisuuteen. Sekavaa.

• En ole ollut vielä sellaisessa x2
• VN-opetus? x2



KIITOS! 


