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Yhteenveto

Kuva. 1. vt. ryhmäytymispäivä 20.8.2021

Koulumme yhdeksäskymmeneskahdeksas lukuvuosi käynnistyy syksyllä 2021. Orimattilan
yhteislyseon ensimmäiset oppilaat aloittivat oppikoulun syksyllä 1923 ja siitä lähtien
Orimattilassa on tarjottu orimattilalaisille ja lähikuntien nuorisoikäluokille mahdollisuus opiskella
korkeakoulutukseen johtavia yleissivistäviä opintoja lähellä kotia. Lukiokoulutus Orimattilassa
alkoi vuonna 1957. Edelleenkin Erkko-lukion tehtävä on sama kuin oppikoulun aikoina. Koulu
tarjoaa mahdollisuuden toisen asteen yleissivistävään koulutukseen lähellä kotia ja antaa näin
tilaisuuden nuorille tavoitella paikkaa myöhempiin jatko-opintoihin.
Lukuvuoden 2021–2022 toimintasuunnitelmassa kuvataan pääpiirteittäin koulun toimintaa
lukuvuoden aikana. Toimintasuunnitelmassa esitetään keskeiset tavoitteet ja suunnitelma toimii
myös koulun toiminnan arvioinnin apuvälineenä lukuvuoden päättyessä.
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Opetuksen yleinen järjestäminen
Toimintasuunnitelman painopistealueiden toteuttaminen
LUKIOKOULUTUS / TAVOITE- JA TULOSKORTTI 2021–2022
PAINOPISTEALUE / ERKKO-LUKIO

”Työhyvinvoinnin kehittäminen”
Tavoitteena on parantaa yhteisöllisyyttä sekä opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointia. Tavoitteena on myös jalkauttaa Liikkuva opiskelu – toiminta
osaksi lukion arkipäivää.
TAVOITE

TOIMENPITEET

VASTUUT JA RESURSSIT

AIKATAULU

Henkilökunnan
työhyvinvointi

Karttakepin nostajaiset

Hyvinvointitiimi

lv 2021-2022

Hyvinvointia opettajille, esim.
hieronta, Smartum-etu,
virkistyspäivä

Kaupunki

lv 2021-2022

Opettajat ja rehtori

lv 2021-2022

Työkäytäntöjen tehostaminen:
esim. Teams-palaverit,
kokouskäytäntöjen
tiivistäminen, yo-valvontoihin
vaikuttaminen, ideoiden
kerääminen näiden
toteutumiseksi

MITTARI

Keskustelut esim.
kokouksissa

TOTEUMA

4
Hyvinvointiviikko keväällä
2022
Koulutukset (opettajille)
Opiskelijoiden
hyvinvointi

Hyvinvointitiimi

Opettajat ja rehtori

Aatospäivä ja muut koulun
tapahtumat

Opiskelijakunta ja
hyvinvointitiimi

Friends ja ryhmäytymiset

Ryhmänohjaajat
(Friends-koulutukset)

Breakpro

8 askelta hyvinvointiin ohjelma psykologian
valinnaiskurssit (2 kpl)

Kevätlukukausi
2022
Lv 2021-2022
Lv 2021-2022

Lv 2021-2022

Kysely opiskelijoille
ja opettajille keväällä
2022

Lv 2021-2022

Ohjelma luontevaksi
osaksi oppitunteja;
keskustelut

Kaikki opettajat

Psykologian opettaja

Tapahtumien
järjestäjien
mahdolliset kyselyt

2. jakso, lv 20212022

Palautekysely kurssin
jälkeen
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Liikkuvan opiskelun suunnitelma 2021–22

TAVOITE

TOIMENPITEET

VASTUUT JA
RESURSSIT

AIKATAULU

MITTARI

Liikuntapäivän
järjestäminen

Liikuntapäivän
suunnittelu ja toteutus
Orimattilan eri yrittäjien
kanssa.

Liikkuva
opiskelu tiimi.
Liikkuvan
opiskelun
hankerahoitus.

Syksy 2021.

Miten onnistui,
kehitettävää. Yhteistyön
toimivuus.

Liikunta- ja
hyvinvointikoulutukset

Koulutukset, jotka
tukevat hanketta.

Tiimi.

Lukuvuosi
2021–22.

Päästiinkö koulutuksiin,
mikä hyöty koulutuksista.

Välituntitoiminnan ja
vapaatuntien
aktiviteettien
lisääminen

Liikunta- ja
hyvinvointialueiden
kartoitus.
Laitteiden/välineiden
hankinta.
Ilmoittautumisten
vastaanotto,
ottelukaavion
tekeminen, sääntöjen
tulostus, aikataulu.
Palkintojen
hankkiminen.
Hanketta tukevien
luennoitsijoiden,
kouluttajien ja ohjaajien
hyödyntäminen.

Tiimi,
oppilaskunnan
hallitus.
Hankerahoitus.

Lukuvuosi
2021–2022.

Saatiinko laitteita
hankittua, palaute
hankinnoista.

Tiimi.
Hankerahoitus.

Lukuvuosi
2021–2022.

Onnistuiko turnauksen
järjestäminen. Palaute
opiskelijoilta.

Tiimi.
Hankerahoitus.

Lukuvuosi
2021–2022.

Toteutuiko suunnitelma,
kävikö koululla
vierailijoita.

Liikunnallisen
turnauksen
järjestäminen esim.
pingis

Vierailijat

TOTEUMA
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Oppimis- ja
liikkumisympäristön
kehittäminen

Luokkien
seisomapöytien ja
ergonomisten
apuvälineiden hankinta.

Tiimi.
Hankerahoitus.

Syksy 2021.

Saatiinko hankinnat
tehtyä. Hankintojen
toimivuus.

Opiskelijoiden
omatoimisen liikunnan
tukeminen.

Kartoitetaan halukkuus
kuntosalin ja uimahallin
käyttöön.

Tiimi.
Hankerahoitus.

Syksy 2021.

Kuinka moni opiskelija
käytti mahdollisuutta.
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LUKIOKOULUTUS / TAVOITE- JA TULOSKORTTI 2021–2022
PAINOPISTEALUE / ERKKO-LUKIO
LOPS 2021: MTO
Tehtävä / tavoitteet:
Osaamisen jakamisen käytänteiden luominen ja kehittäminen

Toimenpiteet tavoitteen
saavuttamiseksi
Kokeilu: Jakamishetki
jaksopalaverin yhteydessä

Kokeilu: Pedagoginen kahvila

Toimenpiteen vaatimat
resurssit
30 min. tilaisuuden alusta.
Etukäteen kartoitus käydyistä
koulutuksista ja ideoista.
Esitysvuorojen jakaminen.
Esittelydiojen tekeminen.
Opiskelijoille etätunti.
Valmistellut teemat. Kahvia ja
pullaa.

Tutoropettajien (2)
kouluttautuminen

Tilauskoulutus.

Yhteisopettajuus-koulutus
integroitujen opintojaksojen
opettajille
(Edita)

à 270 €. 3x3 tuntia.

Millaista lopputulosta / muutosta tavoitellaan?
Opettajayhteisössä jaetaan tehokkaasti koulutusten ym. tietotaitoa
kaikkien saataville
Vastuu
toimenpiteestä
Tiimi kartoittaa.
Esittäjät
valmistelevat.

Toimenpiteen
aikataulu
Jaksopalaveri 2

Tiimi valmistelee
teemat toiveiden
mukaan.

Marraskuussa
Tammikuussa

Rehtori nimeää.

Ilm. 30.9. mennessä.
16.11.–8.12.

Toteuma (verrattuna tavoiteltuun
lopputulokseen)
Hetkiä pidetään joka jaksopalaverissa
(jos ei kahviloita)
Työtavoista, arviointimenetelmistä ja
oppilaantuntemuksesta tiedot
saavuttavat opettajat.
Kahviloita pidetään 2/lukukausi (jos ei
j-palaveritilaisuuksia)
Työtavoista, arviointimenetelmistä ja
oppilaantuntemuksesta tiedot
saavuttavat opettajat.
Opettajakunnassa 2
muutosagenttia/kehittäjäopettajaa
neuvomassa didaktiikassa ja
ohjaamassa koulutuksiin.
Näkemys oppiaineiden integroinnin
merkityksestä ja toteutuksesta
nykyistä laajempi.
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LUKIOKOULUTUS / TAVOITE- JA TULOSKORTTI 2021–2022
PAINOPISTEALUE / ERKKO-LUKIO
” LOPS 2021: Arviointi”

Tavoitteena on selkeyttää arviointikulttuuria Erkko-lukiossa ja luoda yhdenmukaisia käytäntöjä arviointikulttuurille oppiaineesta riippumatta.
TAVOITE

TOIMENPITEET

VASTUUT JA
RESURSSIT

AIKATAULU

MITTARI

Luodaan käytöntö
opintojaksojen arvioinnin
tarkentamiseen yhteisen
mallin mukaisesti

Luodaan mallipohja.

Arviointitiimi

Malli valmiina
lokakuun loppuun
mennessä.

Malli todetaan
toimivaksi.

Eri opintojaksojen
opettajat täydentävät
ja tallentavat
arviointimallin
sovittuun paikkaan.
Kerätään ideoita
muilta opettajilta
mallin totuttamiseen.

Uusien
opintojaksojen
malliarvioinnit
tallennetaan jakson
päätteeksi sovittuun
paikkaan.

TOTEUMA
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LUKIOKOULUTUS / TAVOITE- JA TULOSKORTTI 2021–2022
PAINOPISTEALUE / ERKKO-LUKIO
” LOPS 2021: Korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön kehittäminen”
Tavoitteena on saada aikaan toimivat käytänteet eri yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Saada aikaan toimivat rakenteet, jotka mahdollistavat
työelämä- ja yrittäjyysosaamisen kehittämisen lukioaikana.
TAVOITE

TOIMENPITEET

VASTUUT JA
RESURSSIT

AIKATAULU

MITTARI

Yhteistyökumppanien
etsiminen

Aineenopettaja arvioi
järkevät yhteistyötahot
ja avaa yhteyksiä

Koko
opettajakunta

Syyslukukausi

Lukumäärä

Avataan verkkokurssien
tarjonta

Tarvittavien sopimusten
tekeminen rehtorin
vastuulla
Työryhmä tiedottaa

Koko
opettajakunta

Kevätlukukausi

Lukumääräinen tarjonta

Vierailut

Jatketaan vierailuja olosuhteet huomioiden

Koko
opettajakunta

Koko lukuvuosi

Vierailujen lukumäärä

TOTEUMA
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Kurssitarjotin ja tuntikaavio 2021–2022
Liite 1

Selvitys kurssitarjottimen ulkopuolella tarjottavasta opetuksesta
Tutorkoulutus (vOPV03/OP03)
Opinto-ohjaaja Ari Korhonen
Musiikkia koulun juhliin (vMUV06/MU06)
Opettaja Terhi Nironen
Urheiluopistokurssi (vLIV09/LI09)
Opettaja Sami Wirkkala
Lavastetyöpaja (vTOS03/TO01)
Opettaja Anne Jokinen
Retkeilykurssi (vINV05/BI10)
Opettajat Matti Olkkonen / Sirpa Saarinen
Reaalin kertauskurssi (vINV01)
Reaaliaineiden opettajat
Lukiodiplomit
Kuvataide
Liikunta
Media
Musiikki
Tanssi
Tukiopetus
Kaikki opettajat
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Opetusjärjestelyt poikkeustilanteen aikana / Erkko-lukio
Opetuksen järjestäminen lähiopetuksena
Erkko-lukiossa opetus järjestetään syys- ja kevätlukukaudella lähtökohtaisesti lähiopetuksena.
Lähiopetuksessa noudatetaan normaalilainsäädäntöä. Poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
voidaan siirtyä vain laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Koulutuksen järjestäjä tekee
tällöin asiasta päätöksen.
Opetus‐ ja kulttuuriministeriö sekä terveyden ja hyvinvoinnin laitos ovat ohjeistaneet opetuksen
järjestäjiä turvallisen koulunkäynnin takaamiseksi. Erkko-lukiossa järjestetään opetustyön
puitteet nämä ohjeet huomioiden, ettei henkilöstön, opiskelijoiden tai näiden huoltajien
tarvitsisi tuntea huolta koulutyön turvallisuudesta.

Poissaolot
Lähtökohtaisesti lukion opiskelija osallistuu lähiopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä
tilapäisesti myönnetty vapautusta.
Opiskelijan poissaolo koulusta voi perustua tartuntatauti‐ tai lukiolakiin. Poissaoloon tulee aina
hakea lupa ja koulun rehtori harkitsee, onko luvan myöntämiselle perusteita.
Sairaus tai opiskelijan tai hänen perheenjäsenensä kuuluminen tartuntavaaran näkökulmasta
riskiryhmään on hyväksyttävä peruste poissaoloon.
Vaikea koronavirustauti on äärimmäisen harvinainen lapsilla, eikä sen riski ole lisääntynyt
terveillä eikä niillä lapsilla ja nuorilla, joiden perussairaus on hoito‐tasapainossa. Ne
perussairaudet, joiden vuoksi koronariskin vuoksi on jäätävä kotiin, ovat vakavia ja sen vuoksi
kaikilla näillä opiskelijoilla on hoitokontakti erikoissairaanhoitoon. Päätökset tehdään siis vain
erikoissairaanhoidon kautta. Hoitava lääkäri arvioi voiko nuori, jolla tai jonka perheenjäsenellä
on vaikea perussairaus tai joka tarvitsee säännöllistä puolustuskykyä lamaavaa lääkitystä, palata
kouluun.
Krooniset, hoitotasapainossa olevat sairaudet kuten astma, diabetes ja reuma eivät
pääsääntöisesti ole este kouluun tulemiselle. Henkilöstön osalta toimenpiteet perustuvat
työnantajan tekemään riskinarvioon, jota työterveyshuolto tukee.

Loma‐anomukset
Koulu toivoo, etteivät huoltajat ano nuorilleen vapaata muuten, kuin terveydellisistä syistä.
Jokainen vapaa‐anomus käsitellään erikseen normaaliin tapaan ja rehtori/ryhmänohjaaja
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tekevät päätöksen opetus‐ ja kulttuuriministeriön, THL:n sekä Erkko-lukiossa päätettyjen
linjausten mukaisesti.
Täyden rokotesarjan saaneet ihmiset saavat matkustaa Suomeen kaikista maista. EU ja
Schengen -maiden ulkopuolisista, korkean tartuntariskin maista tulevia koskevat kuitenkin tietyt
terveysturvallisuustoimet. Huoltajan tulee ilmoittaa kouluun, jos opiskelija on palaamassa
Suomeen korkean tartuntariskin maasta.

Kouluun ei saa tulla sairaana
Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu,
kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Opiskelijan tai koulun henkilöstöön
kuuluvan ei pidä tulla kouluun, jos hänellä on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
Jos opiskelija sairastuu päivän aikana, hänet siirretään välittömästi erilliseen tilaan odottamaan
huoltajaa, jolle ilmoitetaan sairastumisesta. Opettaja tai muu henkilöstöön kuuluva välttää
lähikontaktia sairastuneeseen ja säilyttää riittävän etäisyyden.
Nuoret ja henkilökuntaan kuuluvat, joilla on ylähengitystieinfektio‐oireita, hakeutuvat
tutkimuksiin ja testeihin kulloinkin voimassa olevien ohjeistuksien mukaisesti. Jos koronanäyte
osoittautuu positiiviseksi, terveydenhoito antaa samalla jatko‐ohjeet.

Jos koulussa todetaan koronavirustartunta
Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille.
Jos jollakulla koulussa todetaan koronavirustartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista.
Altistuneet jäljitetään ja asetetaan mahdollisesti karanteeniin.
Koronavirustartunnan saaneen on oltava pois koulusta terveydenhuollon määrittelemän
ajanjakson ajan.

Nuorten koronarokotukset
Kaikki 12 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat voivat varata ajan koronavirusrokotusta varten.
Lisätietoa hyvinvointiyhtymän sivuilta.

Hyvä käsi‐ ja yskimishygienia estää tartuntoja
Oikein toteutettu yskimis‐ ja käsihygienia estää tartuntoja.
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•

Sekä opiskelijat että henkilökunta pesevät kätensä aina tullessaan kouluun sekä ennen
kotiinlähtöä. Lisäksi kädet pestään vedellä ja saippualla ennen ruokailua, aina ulkoa
sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi
likaiset. Kädet kuivataan huolella.

•

Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on
saatavilla keskeisillä paikoilla koulussa.

•

Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka
heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu
kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.

•

Yhteiskäytössä olevien laitteiden ja välineiden puhdistamisesta huolehditaan
oppituntien lopussa tarkemman ohjeistuksen mukaan.

Kasvomaskeja käytetään lähiopetuksessa
Maskin käyttösuositus on edelleen voimassa toisen asteen oppilaitoksissa. Lukiolaisille
suositellaan kasvomaskin käyttöä koulupäivän aikana ja koulukuljetuksissa. 1. vt. opiskelijat
saavat kasvomaskit koululta ja 2.–4. vt. opiskelijat hankkivat kasvomaskit itse. Maskisuositus
koskee myös koko henkilökuntaa.
Kasvomaskin käyttöä ei edellytetä henkilöiltä, jotka eivät terveydentilansa vuoksi voi maskia
käyttää. Henkilön oma ilmoitus asiasta katsotaan riittäväksi. Tällöin suositellaan visiirin käyttöä.
Maskia käytetään itsemme turvaamiseksi, mutta myös ympärillämme olevien ihmisten
turvallisuuden vuoksi.

Opetusjärjestelyt
Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, joten koulussa huolehditaan hygieniasta ja
vältetään tilanteita, joissa ollaan suorassa kosketuksessa suureen joukkoon muita ihmisiä.
Oppitunneilla, välitunneilla ja koululounaalla pyritään pitämään 1–2 metrin turvavälit. Väljyyttä
haetaan tilajärjestelyillä.

Opetusluokat
Lukiolaiset opiskelevat pääsääntöisesti lukiorakennuksen 2. ja 3. kerroksen luokissa.
Musiikkiluokka on lukiorakennuksen alakerroksessa ja kuvataiteen luokka yhteiskoulun
väistötiloissa. Liikuntatunnit ovat ulkona tai Areenalla.
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Koulupäivän alkaessa opiskelijat menevät suoraan alkavan tunnin luokkiin odottamaan
oppitunnin alkua. Välitunneilla suositellaan oleilua ulkona. Välitunneilla voi oleilla myös aulassa,
lukion salissa, luokissa ja opiskelijakunnan tilassa (luokka 315). Välitunnin päättyessä siirrytään
seuraavan tunnin luokkaan.
Sään salliessa pienet retket ja oppituntien pitäminen koulun lähialueilla ovat linjassa
opetustilojen väljentämisen kanssa, kunhan pysytään oman ryhmän kanssa.

Koululounas
Koululounas nautitaan ruokalassa, joka on väistötiloissa Wanhalla Amiksella.
Lukion opiskelijoiden ruokailua porrastetaan seuraavasti:
•

1. vt. opiskelijat klo 11.00–11.25

•

2. vt. opiskelijat klo 11.05–11.30

•

3.–4. vt. opiskelijat klo 11.15–11.35

Hygieniasta huolehditaan ruuanvalmistuksen ja ‐jakelun sekä syömisen aikana:
•

Kädet tulee pestä huolellisesti juoksevan veden alla ennen ruokailuun saapumista.

•

Ruokasalissa on useita desinfiointipisteitä.

•

Matkapuhelimien käyttö ruokailun aikana on ehdottomasti kielletty.

•

Kouluruokalan henkilökunta huolehtii linjastojen riittävästä puhtaudesta.

Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää, joten
•

Isoja yhteistilaisuuksia ei järjestetä. Info-tilaisuudet järjestetään vuositasoittain tai
pienemmissä ryhmissä.

•

Vältetään muiden kuin opiskelijoiden ja koulun henkilökunnan oleskelua koulun alueella.
Muun muassa vanhempainillat järjestetään etänä. Vierailijan käynti esim. oppitunnilla
on mahdollista, kun huolehditaan hygieniaohjeistuksesta ja turvaväleistä.

•

Vältetään henkilökunnan kokoontumisia suuriin joukkoihin. Opettajienhuoneen lisäksi
käytössä ovat työskentelytilat.

•

Koulussa tapahtuva toiminta ei ole kokoontumislain mukainen yleinen kokous tai
yleisötilaisuus. Toimintaan ei siten sovelleta mahdollisia kokoontumisrajoituksia.
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Koulutuksen järjestäjän mahdollinen muu toiminta
Mikäli koulutuksen järjestäjän tiloissa järjestetään muuta kuin lukiokoulutukseen liittyvää
toimintaa, tulee järjestelyissä noudattaa viranomaisten ohjeita koronatartuntojen leviämisen
estämiseksi.
•

Wellamo-opiston toimintaa iltaisin luokassa 314.

•

Eri seurojen toimintaa iltaisin lukion salissa.

•

Siivouspalvelut siivoavat tilat ennen seuraavan koulupäivän alkua.

Opiskeluhuollon palvelut
Opiskeluhuollon palvelut toimivat normaalisti. Opiskelija voi terveenä tulla varaamilleen
käynneille koulun psykologin, kuraattorin ja terveydenhoitajan luokse. Palveluja tarjotaan myös
etänä.
•

koulupsykologi, puh. 040 529 1301

•

koulukuraattori, puh. 044 781 3738

•

kouluterveydenhoitaja, puh. 044 729 7600
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Opetus karanteenin ja eristyksen aikana - etäopetuksena
Koulutuksen järjestäjän tulee tehdä yleiset linjaukset siitä, miten sekä minkälaisin
toteuttamistavoin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin mahdollisesti siirrytään ja kuinka
etäopetusta, oppimisen tukea, palveluja ja etuuksia koronatilanteen niin vaatiessa järjestetään.
Opetusjärjestelyt ja toimenpiteet kirjataan koulutuksen järjestäjän lukuvuosisuunnitelmaan sekä
oppilaitoskohtaiseen opiskeluhuoltosuunnitelmaan. Muutos ei lähtökohtaisesti edellytä
muutoksia paikalliseen opetussuunnitelmaan.

Siirtyminen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin
Lukiolainsäädäntö mahdollistaa opetuksen järjestämisen eri muodoissa, kuten lähiopetuksena,
etäopetuksena tai näiden yhdistelmänä. Lukiokoulutuksen järjestäjät päättävät niitä koskevan
normaaliolojen lainsäädännön puitteissa opetuksen tarkoituksenmukaisesta ja turvallisesta
järjestämisestä opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ohjeet
huomioiden.
•

Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta tekee päätöksen siirtymisestä etäopetukseen.

•

Etäopetukseen voidaan siirtyä kokonaan tai osittain, esim. siten, että 1., 2. ja 3.
vuositaso ovat vuoroviikoin etäopetuksessa.

•

3. vuositaso voi siirtyä tarpeen vaatiessa nopeastikin (vuorokauden kuluessa)
etäopetukseen ennen ylioppilaskirjoituksia ja ylioppilaskirjoituksien ajaksi.

•

Vuoroviikoin tapahtuvassa etäopetuksessa tulee ottaa huomioon koulumatkatuen
saamisen edellytykset.

•

Mikäli opiskelija on määrätty karanteeniin, tai opetuksen järjestäjän toimesta on
siirrytty etäopetukseen, tulee opiskelijalle pystyä järjestämään opetus. Etä- ja lähiopetus
järjestetään lähtökohtaisesti erillisinä. Sijaiskieltoja ei ole.

•

HUOM: Etäopetukseen tarvitaan aina opetuksen järjestäjän päätös. Mikäli etäopetusta
järjestetään, on sen perusteena aina karanteenipäätös, opetuksen järjestäjän päätös
poikkeuksellisista järjestelyistä pandemiatilanteesta johtuen tai LL29§ mukaan tehty
päätös poikkeavista opetusjärjestelyistä. Kaikissa tapauksissa päätös pohjautuu
tartuntatautiviranomaisen päätökseen tai lausuntoon.

•

Ryhmästä on yksittäinen opiskelija / muutamia opiskelijoita karanteenissa
o

opettaja vastaa etäopetuksen toteuttamisesta

o

opiskelija etenee kurssisuunnitelman mukaan

o

ohjeet annetaan Teamsin / OneNoten / Wilman välityksellä
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•

•

•

•

•

Koko opetusryhmä / vuositaso on karanteenissa
o

opettaja vastaa etäopetuksen toteuttamisesta

o

oppitunnit pidetään työjärjestyksen mukaan Teamsin / OneNoten kautta

Opettaja on karanteenissa
o

karanteenissa oleva opettaja opettaa etänä Teamsin kautta omat tuntinsa, ja
lähiopetuksessa olevat hoitavat koulussa olevien opiskelijaryhmien valvonnan
(oto-korvaus)

o

opettajalle palkataan sijainen (opettajan poissaolo on palkaton ja hänellä on
mahdollisuus hakea Kela-korvausta)

o

tilanteessa, jossa ryhmästä on muutama opiskelija sekä opettaja karanteenissa,
opettaja pitää oppitunnit Teamsin kautta koko ryhmälle

o

edellä kuvatuissa tilanteissa tehdään tapauskohtainen harkinta toimintamallista

Koko koulun henkilöstö tai suuri osa henkilöstöstä on karanteenissa
o

mikäli yli puolet viranhaltioista on määrätty karanteeniin, tulee käydä
sivistystoimenjohtajan kanssa keskustelu toiminnan järjestämisestä

o

opetuksen järjestämisen lähtökohtana tulee olla turvallinen opiskeluympäristö

Rehtorin ja apulaisrehtorin ollessa karanteenissa
o

johtoryhmän jäsenille siirtyy vastuu koulun toiminnasta

o

jos johtoryhmän jäsenet ovat estyneitä, niin sitten valtaan opettajistosta
vastuuhenkilö

Etätyöpäiväkirja
o

mikäli työntekijä tekee etätyötä, tulee hänen täyttää etätyöpäiväkirjaa tehdyistä
työtehtävistä

Opetuksessa tarvittavien laitteiden, yhteyksien ja materiaalien saatavuus ja saavutettavuus
poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen aikana
Opetushenkilöstön ja opiskelijoiden riittävästä digiosaamisesta huolehditaan sekä varmistetaan
digitaalisten välineiden, ohjelmistojen ja oppimateriaalien saatavuus myös poikkeuksellisissa
tilanteissa.
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•

Opettajilla on henkilökohtaiset tietokoneet. Koululta saa lisäksi käyttöön muun muassa
kuulokkeet ja dokumenttikameran etätyöskentelyn ajaksi.

•

Etätyöskentelyn aikana opettajat käyttävät joko omaa nettiyhteyttä tai koulun
hankkimaa väliaikaista nettiyhteyttä.

•

Opettajille on järjestetty lukuvuoden 2019–2020 aikana O365 Teams-koulutus ja ATK- ja
AV-tukivastaavat opettajat neuvovat tarvittaessa.

•

1. vt. opiskelijat käyttävät koululta saamiaan tietokoneita ja kotona olevaa nettiyhteyttä
tai tarvittaessa koulun hankkimaa väliaikaista nettiyhteyttä. 2.–4. vt. opiskelijat
käyttävät omia tietokoneitaan ja itse hankkimaansa nettiyhteyttä.

•

Opiskelijoilla on koulun puolesta käytössä O365-ohjelmistot ja lukuvuoden alussa
varmistetaan, että opiskelijoilla on asennettuna tarvittavat ohjelmistot, muun muassa
Teams.

•

1. vt. opiskelijat saavat oppimateriaalit ja lukio-opinnoissa tarvittavat ohjelmat koululta.
2.–4. vt. opiskelijat hankkivat itse oppimateriaalit ja lukio-opinnoissa tarvittavat
ohjelmat.

•

Koululta on mahdollista saada lainaan tietokone esim. tietokoneen rikkoontuessa.

Ruokailu
Lukiokoulutuksen opiskelijoilla on oikeus maksuttomaan ateriaan niinä päivinä, joina
opetussuunnitelma edellyttää opiskelijan läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa
koulutuspaikassa. Opetuksen järjestäjän tulee seurata epidemian kehittymistä ja mukauttaa
aterian järjestäminen kulloisenkin tilanteen mukaiseksi. Ateriat tulee järjestää erityisruokavaliot
huomioiden.
•

Etäopetusjakson aikana lukiolaisille ei järjestetä kouluruokailua.

Oppimisen ja osaamisen arviointi
Oppimista ja osaamista arvioidaan lukion opetussuunnitelman perusteiden ja paikallisten
opetussuunnitelmien linjausten mukaisesti opetuksen järjestämistavasta riippumatta.
Oppimisen arviointi lukioissa 1.8.2020 alkaen (etäopetus)
•

Palautettavat työt jätetään digitaalisina, ei tulosteita.
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•

Työt teetätetään ympäristöissä, joissa töihin voi tehdä merkintöjä (ks. palaute) eli niiden
palauttaminen korjausmerkinnöin on mahdollista.

•

Etäjaksolla tunneilla on oltava kahdenkeskisiä kontakteja ja videoyhteys; pelkkä ääni ja
tiedoston ym. kuva ei ole riittävä.

•

Palaute = ohjeita, joilla opiskelijan toimintaa ohjataan tavoitteiden suuntaan; ei pelkkää
arviointia.

•

Jakson aikana jokaisen opiskelijan tulee saada opettajalta henkilökohtainen kontakti tai
viesti.

•

Tehtävien arvosana ja/tai niiden arviointi ja koe eivät voi olla ainoita palautteen
muotoja.

•

Arviointiperusteiden ja aikataulujen tulee olla kurssisuunnitelmassa; muistutettava
jakson aikana siten, että opiskelija on havaittavasti läsnä.

•

Opiskelijan tulee olla todistettavasti läsnä oppitunneilla saadakseen kurssista hyväksytyn
arvosanan.

•

Arvosana ei määräydy kokeen / yhden työn perusteella.

•

Osan näytöistä voi olla esim. suullisesti lähiopetuksena, videoituna ym.

•

Tarvittaessa opiskelija voidaan ottaa koululle lähiopetukseen tilapäisesti.

Oppimisen ja opiskelun tuki ja ohjaus
Oppimisen ja opiskelun tuen ja ohjauksen toteuttamisen lähtökohtana toimivat valtakunnallinen
säädöspohja ja lukion oma opetussuunnitelma.
•

Aineenopettajat antavat tukiopetusta etäyhteyksien kautta.

•

Erityisopettaja pitää tukitunteja etäyhteyksien välityksellä. Luki-testaukset tehdään joko
etänä tai lähitapaamisissa.

•

Opinto-ohjaaja on tavoitettavissa etäyhteyksien kautta normaalin työajan mukaan.
Infotilaisuudet ja henkilökohtaiset tapaamiset opiskelijoiden kanssa lukuvuoden
aikataulun mukaan.

•

Ryhmänohjaus etenee lukuvuosisuunnitelman mukaan etäyhteyksiä hyödyntäen.

•

Yhteisöllisyyttä pyritään ylläpitämään etäyhteyksien avulla.

•

Kaikissa tukimuodoissa lähitapaamiset mahdollisia tarvittaessa.
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Opiskeluhuolto
Opiskeluhuollossa noudatetaan sekä opetussuunnitelmaa että oppilaitoskohtaista
opiskeluhuoltosuunnitelmaa.
Koulukuraattori ja –psykologipalvelut
•

Orimattilan opiskelijahuoltopalvelut ovat käytettävissä myös poikkeusjakson aikana.
Opiskelijahuollon palvelut tarjotaan edelleen samoin kuin normaalitilanteessa, mutta
työskentely toteutetaan etänä niin pitkälle kuin mahdollista.

•

Koulujen henkilöstö, nuoret ja perheet voivat tarvittaessa olla yhteydessä oman
koulunsa kuraattoreihin ja psykologeihin Wilman välityksellä tai puhelimitse myös
etäopiskelujakson aikana. Yhteystiedot löytyvät Wilmasta ja koulujen kotisivuilta.

•

Keskustelut hoidetaan joko puhelinkeskusteluina, etäyhteyden avulla tai muutoin
sopimuksen ja tarpeen mukaan.

•

Kuraattorit ja psykologit jatkavat jo sovittujen asiakkaiden kanssa työskentelyä
ottamalla yhteyttä perheisiin. Kiireelliset ja nivelvaiheen psykologiset tutkimukset
pyritään etäopiskelun aikana tekemään sovitusti ja kiireettömät tutkimukset siirtyvät
myöhempään ajankohtaan.
Onks tää normaalia? - chat palvelu
MLL.fi
Mieli ry
LSKL Huoltajan selviytymisopas etäopetusjaksolle
THL Näin voit auttaa läheistäsi ja lasta

Kouluterveydenhuollon palvelut
Kouluterveydenhuollon palvelut ovat käytettävissä myös poikkeusjakson aikana. PHHYKY
informoi tarkemmin palvelujen saatavuudesta.
Yleiset linjaukset
•

Oppilaitoksen rehtorin tulee huomioida koulu- ja opiskeluterveydenhuollon
tiedottaminen selvitettäessä karanteeni- ja altistustilanteita ja mahdollisten
altistumisten ilmoittaminen opiskeluhuoltopalveluille.

•

Terveystarkastukset ja muut yksilövastaanotot hoidetaan normaalivastaanottoina.
Avointa vastaanottoa voidaan pitää, odotusauloissa tulee huomioida turvavälit.
Laajoissa terveystarkastuksissa, joissa on useampi henkilö paikalla, on hyvä huomioida,
että turvavälit säilyvät mahdollisuuksien mukaan.
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•

Etävastaanottoja voi toteuttaa, kun se sopii vastaanoton luonteeseen ja on mahdollista
toteuttaa etänä asiakkaan ja työntekijän osalta.

•

Verkostopalaverit ja hoitoneuvottelut, joissa useita osallistujia, on hyvä toteuttaa
etätilaisuuksina, jos se on opiskelijalle/perheelle mahdollista.

•

Luokka- ja ryhmäkäyntejä ei suositella toteutettavaksi poikkeusaikana. Opiskelijoiden
infotilaisuuksissa voi käydä paikan päällä max. 15 min.

•

Vanhempainillat tai muut yhteisötilaisuudet toteutetaan etänä.

•

Yhteisölliset opiskeluhuoltoryhmät toteutetaan etänä tai niin, että turvavälejä ja muita
hygieniaohjeita voidaan noudattaa.

•

Opiskelijoiden rokotukset tulee hoitaa ensisijaisesti ajanvarauksella. Rokotuspäivinä
tulee odotustiloissa huomioida, että turvavälit ja hygieniaohjeet toteutuvat sekä
rokotukselle tultaessa että sen jälkeen voinnin seurannassa.

•

Taukotiloissa ja opettajien huoneessa tulee huomioida turvavälit ja hygieniaohjeet.

•

Jos omalla koululla tartuntoja/altistumisia, ei-välttämätöntä liikkumista koulujen välillä
tulee välttää

Kouluterveydenhuollon vastaanotolle ei saa hakeutua, jos on flunssa- tai hengitystieoireita:
yskää, nuhaa, kurkkukipua, kuumetta tai hengenahdistusta. Jos nuorella on em. oireita, hänen
tulee lähteä kotiin.

Viestintä opiskelijoille ja alaikäisten opiskelijoiden huoltajille
Opiskelijoiden ja alaikäisten opiskelijoiden huoltajien ajantasaisesta ja riittävästä
tiedottamisesta huolehditaan. Tiedotusvastuut jaetaan selkeästi esimerkiksi rehtorien,
apulaisrehtorien, kansliahenkilökunnan, opinto-ohjaajien, ryhmänohjaajien ja aineenopettajien
sekä opiskeluhuollon palvelujen ammattilaisten välillä.
•

Tiedottaminen tapahtuu pääsääntöisesti Wilman kautta tiedotteina tai viesteinä, koulun
kotisivujen kautta ja some-kanavien kautta.

•

Tiedotusvastuut:
Rehtori ja apulaisrehtori: yleiset asiat
Kansliahenkilökunta: opintotuki- ja koulumatka-asiat
Opinto-ohjaaja: opiskeluun liittyvät asiat, kurssimuutokset, yo-tutkintoon liittyvät
asiat
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Ryhmänohjaajat: säännöllinen yhteydenpito opiskelijoihin, opintojen eteneminen,
poissaolojen seuraaminen
Aineenopettajat: kurssien suorittamiseen liittyvät asiat
Opiskeluhuollon henkilöstö: opiskeluhuollon palvelut

Ylioppilastutkintoon liittyvät ohjeet
Ylioppilastutkintolautakunta seuraa koronatilannetta ja tekee yhteistyötä muiden viranomaisten
kanssa valtioneuvoston ja ministeriöiden linjausten pohjalta. Lautakunta tiedottaa
ylioppilastutkintoa koskevista ohjeista ja koronavirukseen varautumisesta mm. verkkosivuillaan.
Ylioppilastutkinto ja koronavirukseen varautuminen

Koejärjestelyt ja lähikontaktien välttäminen
Lukiot tuntevat käytössä olevien tilojen mahdollisuudet ja rajoitteet ja päättävät kokeen
käytännön järjestelyistä.
THL:n ja OKM:n ohjeet lukiokoulutukseen ovat sovellettavissa myös ylioppilastutkintoon.
Lukio tiedottaa erikseen toimenpiteistä ylioppilaskokeiden järjestelyihin ja lähikontaktien
välttämiseen liittyen.

OPH Lukiokoulutuksen järjestäminen 1.8.2021 alkaen
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Opetuksen yhteydessä järjestettävä muu toiminta
Koulukohtaisten painopistealueiden toteuttaminen

Uutena linjoina syksyllä 2019 alkoivat robo-medialinja ja urheilulinja.
Robo-medialinjan opettajat ja opiskelijat tekevät tänä lukuvuonna yhteistyötä LAB:n kanssa.
Linjan opiskelijoilla on mahdollisuus toisena tai kolmantena opiskeluvuonna viikon mittaiseen
harjoittelujaksoon valitsemassaan robotiikan tai median alaan liittyvässä työpaikassa. Robomediailtapäivä on aikomus toteuttaa 5. jaksossa. Robo-medialinjan koordinaattori on
kuvataiteen lehtori Anne Jokinen, ja vastuuopettajat ovat matematiikan lehtori Raine Lönnfors
ja historian ja yhteiskuntaopin lehtori Pekka Törrönen.
Urheilulinjalle valitut opiskelijat voivat yhdistää urheilun ja opiskelun ohjatun aamuharjoittelun
avulla. Urheiluvalmennusta tarjotaan opiskelijoille kolme kertaa viikossa ympäri vuoden.
Opiskelijat voivat saada urheiluvalmennuksesta enintään 8 kurssia opintojensa aikana.
Urheilulinjan koordinaattori on liikunnan lehtori Sami Wirkkala ja linjan vastuuvalmentajana
toimii erityisluokanopettaja Jarkko Sallinen.
Liitteet 2 ja 3

Kansainvälinen toiminta
Koulu on mukana Erasmus+K1-liikkuvuushankkeessa: Vetovoimainen Erkko-lukio.
Lukiossamme opiskelee lukuvuoden 2021–2022 ajan vaihto-opiskelija Brasiliasta.
Liite 4

Opintomatkat
Biologia
2. jakso
3. jakso
5. jakso
5. jakso
Fysiikka
3. /4. jakso

Kemia
1. jakso

BIS03
BIS04
BIV06
BIV07

Lahti
Lahti
Teatteri, Helsinki / Lahti
Helsinki / Lahti

FYV08 /
FYV09

Orimattila (Artjärvi)/Lahti
Helsinki (Kumpula/Heureka)

KE01

Helsinki
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1. ja 2. jakso
3. jakso
3. jakso
4. jakso

KES03
KE02
KEV06
KE03

Lahti LAB / Helsinki Aalto yliopisto
Helsinki
Helsinki Aalto yliopisto
Lahti LAB / Helsinki Aalto yliopisto

Kuvataide
1. jakso
2. jakso
4. jakso

KU01
KU01
KU02

Helsinki Biennaali
Helsinki
Pääkaupunkiseutu

Liiketoiminta ja yrittäjyys
2. jakso
LYV01
2. jakso
LYV03

Helsinki / Lahti, yritysvierailu
Helsinki / Lahti, yritysvierailu

Liikunta
1. jakso
3. ja 4. jakso
5. jakso

LIS05
LIP02
LIV09

Pajulahti
Keilailu Lahti
Vierumäki

Maantiede
2. jakso
5. jakso

GEV05
GES03

Helsinki / Lahti
Helsinki / Lahti

Musiikki
2. jakso
3, jakso

MUV05
MU02

Konsertti Lahti
Musiikkimuseo Fame Helsinki

Opinto-ohjaus
3. jakso
19ABC
5. Jakso
20ABC

Helsinki (Studia-messut)
Tampere (Korkeakoulupäivä)

Psykologia
4. jakso
5. jakso

PSS02
PSS02

Teatteri, Helsinki / Lahti
Teatteri, Helsinki / Lahti

Retkeily
5. jakso

INV05 / BI10

Kansallispuisto / retkeilyalue
(Repovesi, Sipoonkorpi, Evo)

Robo-media
4. jakso

Kaikki linjalaiset

Helsinki

Uskonto
3. jakso

UES04

Orimattila, Lahti ja Helsinki (uskonnolliset yhteisöt)

Äidinkieli
2. jakso
4. ja 5. jakso

ÄIS07
ÄIP03

Vierailija
Teatterimatka
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Muut tapahtumat
Erillisen ohjelman mukaan koko koulua tai osaa koulusta koskevia:
Vanhempainillat

I vuositaso 20.10.2021
II vuositaso 8.12.2021
III vuositaso 9.12.2021
Avoimet ovet 27.01.2022

Juhlat

Itsenäisyys/lakkiaisjuhla 3.12.2021
Syyslukukauden päättäjäispäivä 22.12.2021
Penkinpainajaispäivä 17.2.2022
Vanhojen tanssi-ilta 17.2.2022
Vanhojen päivä 18.2.2022
Kevään lakkiaiset 4.6.2022

Muut tapahtumat

1. vuositason ryhmäytymisiltapäivä 20.8.2021
Liikuntapäivä 22.10.2021
Aatospäivä 8.11.2021
Hyvinvointiviikko kevätlukukausi
Robo-media- ja urheilupäivä kevätlukukausi
Pukeutumisviikko, opiskelijakunta, vko 17
Viestikarnevaalit, toukokuu 2022
Henkilökunnan virkistysiltapäivä, syksy 2021 / kevät 2022
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Yhteistyö
Yhteistyö muiden oppilaitosten kanssa
Erkko-lukion lähimpiä yhteistyötahoja ovat Orimattilan yhteiskoulu, Jokivarren koulu ja PäijätHämeen lukiot.
Oppilaitosyhteistyön lisäksi Erkko-lukio on mukana Päijät-Hämeen alueellisessa toisen asteen
koulutusyhteistyössä. Yhteistyöllä pyritään tiivistämään lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten
yhteistoimintaa. Opiskelija voi suorittaa kesälukukaudella lukio-opintoja Lahdessa.
Erkko-lukio on mukana 13 etäopetuskurssin toteutuksessa lukuvuoden aikana (venäjä, ranska,
saksa, ja elämänkatsomustieto). Opetusyhteistyötä tehdään Heinolan lukion, Vääksyn
yhteiskoulun, Padasjoen lukion ja Sysmän lukion kanssa.
Erkko-lukion opiskelijat voivat Wellamo-opiston kursseilla täydentää lukio-opintojaan ja opiston
kursseja voidaan lukea hyväksi heille. Opiskelija tarvitsee hyväksiluvusta aina rehtorin
ennakkopäätöksen.
Opintojenohjauksessa tehdään perinteisesti yhteistyötä yläkoulujen kanssa. Yhteistyömuotoina
ovat mm. lukiolaisten tutortoiminta, yläkoululaisille suunnatut lukioesittelyt ja yläkoululaisten
vanhemmille suunnatut vanhempainillat sekä opinto-ohjaajien tiivis yhteistyö.
Luonnontieteiden kursseilla yhteistyötahoina ovat Helsingin yliopisto, LUMA-keskukset ja
lähiseudun ammattikorkeakoulut.

Yhteistyö muiden tahojen kanssa
Erkko-lukion liikunnan opetuksessa tehdään yhteistyötä Orimattilan urheiluseurojen,
liikuntatoimen ja liikunta-alan yritysten kanssa.
Robo-medialinjan opettajat ja opiskelijat tekevät tänä lukuvuonna yhteistyötä LAB:n kanssa.
Erkko-lukion opinto-ohjauksen kehittämisen kohteena on työ- ja yrityselämän yhteyksien
vahvistaminen. Tänä lukuvuonna panostetaan yrittäjyyskasvatuksen kehittämiseen.
Lukuvuonna 2021–2022 Liiketoiminta ja yrittäjyys – opintojen yhteydessä on lisäksi mahdollista
suorittaa avoimen yliopiston kursseja Jyväskylän ja Helsingin yliopistoihin.

Opiskelijahuolto
Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain (voimaan 1.8.2014) mukaan opiskelijahuolto järjestetään
yhteisöllisenä ja yksilökohtaisena opiskelijahuoltona. Opiskelijahuollon tavoitteena on edistää
opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja painottaa ennaltaehkäisevää toimintaa.
Opiskelijahuolto on kaikkien yhteisössä työskentelevien tehtävä ja sitä toteutetaan monialaisena
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yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa kanssa. Opiskelijahuollon palveluita ovat
psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut.
Liite 5
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Työajat
Lukukaudet
Syyslukukausi
Kevätlukukausi

11.8. - 22.12.2021
6.1. – 4.6.2022

Loma-ajat
Syysloma
Joululoma
Talviloma
Pääsiäinen
Perjantai
Helatorstai

vko 43 25. - 31.10.2021
23.12.2021 – 9.1.2022
vko 9 28.2. – 6.3.2022
15. – 18.4.2022
7.1.2022
26.5.2022

3. vuositason työskentely päättyy torstaina 17.2.2022.

Jaksot
1.
2.
3.
4.
5.

11.8.-1.10.2021
4.10.-30.11.2021
1.12.2021-8.2.2022
9.2.-8.4.2022
11.4.-4.6.2022

38 pv
37 pv
39 pv
38 pv
38 pv
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Opetustunnit
Tuntikehyksen käyttö
Tuntiopiskelu
Demonstraatiot
Erasmus+
Tukiopetus ja itsenäinen opisk.
Erityisopetusresurssi
Lukioresurssitunnit
Myöhempään käyttöön
Yhteensä
(etäopetusvähennys)

Kerroin

14,00

+

1,10
1,10
1,00
1,10
1,10
0,17
1,1

Tunnit/opiskelijamäärä

x
x
x
x
x
x
x

288,0
5
0
2,0
5,0
200
2,0

316,8
5,5
0,0
2,2
5,5
48,0
2,2
380,2
380,2
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Yhteissuunnitteluajan vuosisuunnitelma 2021-2022

Erkko-lukio
Suunnitelma YS-ajan käytöstä lukuvuonna 2021–2022
Opettajan nimi (tai opettajaryhmä):

YS-aikaa enintään 101 h / lv.

OVTES: " Aineenopettajan työaikaan kuuluu osallistuminen yhteissuunnitteluun siten, että opettajainkokouksiin,
aineryhmäkokouksiin ja neuvotteluihin käytetään työaikaa lukuvuoden aikana enintään 101 tuntia. " KT:n tarkennuksena opetuksen
YS-aikaan ei lasketa sellaista opetuksen yhteissuunnittelua, joka korvaa opettajan omien oppituntien suunnittelua, joka on osa
opv-työaikaa. (Opettajan tehtävän kuvaus toisella välilehdellä ja esimerkki kolmannella)

Aihe
Koulun toiminnan kehittäminen
Opettajainkokoukset
Jaksopalaverit
Tiimien / työryhmien palaverit
Aineryhmäpalaverit
Juhliin / tapahtumiin liittyvät palaverit
Vanhempainillat
Muut palaverit
Opetuksen suunnittelu
OPS-työ
Tiimityöskentely
Yhteisten kurssien suunnittelu
Opetukseen liittyvät projektit
Sitomaton YS-aika
Käytettävä edellä mainittujen töiden tekemiseen

h / vuosi min / vko
60
95
0
0
0
0
0
0
0
20
32
0
0
0
0
0
21
33
0
0
0
0
YHTEENSÄ (101 h)
101
159

h / vko
1,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,55
0,00
0,00
0,00
0,00
2,66
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Koulutussuunnitelma 2021-2022
VESO – koulutukset
✓ 9.-10.8.2021 (2 x 6 h)
✓ kaupunkikohtainen/koulukohtainen (6 h tai 2 x 3 h)
Trimmi – koulutus
✓ 19. tai 24.8.2021
✓ Liikunnan opettajat
Lukiopäivät 2021
✓ Ajankohta avoin
✓ rehtori, JORY:n jäsen
OPS-koulutukset
✓ Maailmanluokan täydennyskoulutus Opettajille, syyslukukausi 2021
✓ Aineryhmäkohtaiset koulutukset (OPH jne.)
Liikkuva Opiskelu ja hyvinvointi
✓ Liikkuva Opiskelu verkoston kokoontumiset, 1–2 tiimin jäsentä
✓ PHLU:n koulutukset, 1–2 tiimin jäsentä
ITK-konferenssi
✓ 1. – 3.12.2021 Hämeenlinna
✓ 2 opettajaa
Ainejärjestöjen jne. järjestämät koulutukset liittyen mm. lukion uuteen OPS 2021.
✓ kaikki opettajat
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Liitteet
Liite 1

Kurssitarjotin
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Liite 2 Robo-medialinja / Tavoite ja tuloskortti 2021–2022
TAVOITE

TOIMENPITEET

Kaikkien
vuositasojen
linjalaisten
yhteistapaaminen

Linjalaiset ja tiimin jäsenet
kokoontuvat kahdesti
lukuvuodessa: syksyllä
käydään läpi tulevan
vuoden ohjelmaa ja
keväällä arvioidaan
kulunutta vuotta.

Roboluokan
kunnostaminen

Linjan toiminnasta
ja tuotoksista
tuotetaan aineistoa
koulun kanaville

VASTUUT JA
RESURSSIT

Linjan ohjaajat
hoitavat
koollekutsumi-sen
ja laativat koulun
alussa
suunnitelman
vuoden
toiminnasta.
Luokka esittelykuntoon:
RL, JH, PT, AJ
vanhat tavarat pois pöytien yksi päivä, sijaiset
alta, omat ajopöydät
ryhmille.
paikoilleen,
sisustamista.RL, JH, PT,
AJ yksi päivä, sijaiset
ryhmille.
Linjan opiskelijat
Jokainen robositoutetaan tuottamaan
mediaan liittyvää
aineistoa koulun
kurssia pitävä
kotisivuille, Facebookiin,
opettaja huolehtii
YouTubeen ja
aineiston
Instagramiin osana robotuottamisen
mediakurssien suoritusta.
toteutumisesta.

AIKATAULU

MITTARI

Syksyn tilaisuus
pidetään
ensimmäisessä
jaksossa.
Kevään tilaisuus
järjestetään
toukokuussa
2022.
Ennen ysien
valintojen
alkamista
(lokakuun
loppu).

Tapaamiset
järjestetään
aikataulun
mukaisesti.

Kunkin kurssin
aikana
julkaistaan
materiaalia.

Linjan töitä ja
tapahtumia näkyy
koulun
kanavilla.

Roboluokka on
kunnossa ennen
ysien valintoja.

TOTEUMA
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Linjalaisten
opintomatkat

Opettajat tekevät varaukset Linjan opettajat.
ja informoivat
opiskelijoita, muita
opettajia ja huoltajia.

Kurssien
yhteydessä.

Opintomatkat
tehdään
suunnitelman
mukaan.

Robomediailtapäivä

Tiimi ideoi ohjelman
yhdessä linjalaisten
kanssa.
Yhteistyötä mahdollisesti
urheilulinjan kanssa.

Mikäli päivä
pidetään koululla,
tarvitaan myös
kanslian, atk- ja avvastaavan apua.

Robomediapäivä
järjestetään
suunnitellusti.

Linjalaiset käyttävät
erillistä opinto/työpäiväkirjaa

Työpäiväkirjaa käytetään
sellaisia suorituksia varten,
joista ei tule
kurssimerkintää.
Merkintöjä voi saada myös
koulun ulkopuolisista
tehtävistä. Työpäiväkirja
toimii dokumenttina
työkurssiin kerättäviä
suorituksia varten.
Vuonna 2021 aloittavien
työpäiväkirjaan tulevat
suoritukset kerätään
Teamsiin.
Hanke OPH

Opettajat tulostavat
kortit ja jakavat ne.
Opettajat tekevät
sähköisen
työpäiväkirjan ja
ylläpitävät siihen
tulevia suorituksia.

Päivän ohjelman
ideointi helmimaaliskuussa.
Toteutus
viimeisessä
jaksossa.
Työpäiväkirjasta
kerrotaan
ensimmäisen
vuositason
opiskelijoille
syksyn alussa.
Muut käyttävät
vanhaa
työpäiväkirjaansa.

Koko lukuvuosi.

Kilpailuihin
osallistuminen ja
työpajatoiminta
on toteutunut.

Kilpailu- ja
työpajatoiminta

Markus Parviainen
ja Eija Seunala

Työpäiväkirjaa
käytetään
aktiivisesti.
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Työharjoittelut

Linjalaiset saavat
erillisen todistuksen
koulun loppuessa

Kotisivutekstien
päivittäminen linjan
osalta

Kansallisiin ja
Markus Parviainen
kansainvälisiin kilpailuihin ja Eija Seunala
osallistuminen
Jari Hynninen
Cyber Battle of Estonia
Pekka Törrönen
Toisen vuositason
Opettajat kertovat
linjalaiset voivat
harjoittelun
halutessaan osallistua
käytännön
työharjoitteluun.
järjestelyissä
huomioitavista
seikoista.
Opiskelija huolehtii
harjoittelupaikan
hankkimisesta ja
yhteydenpidosta
työpaikan kanssa.
Todistus laaditaan
Kansliatyönä
viestintälinjan todistuksen
pohjalta.

Koko lukuvuosi.

Tekstit tehdään uuden
opsin mukaisesti.

Lukuvuoden
alussa.

Linjan opettajat.

Projektikurssi
elo-lokakuussa.
Harjoittelu
opiskelijoiden
valitsemana
aikana.
Harjoittelujen
kokemuksista
kerrotaan muille
linjalaisille
kevään
palaverissa.
Opiskelijan
lopettaessa
koulun
varmistetaan,
että todistus on
tehty.

Harjoittelut ja
purkutilaisuus
toteutuu.

Kaikki linjalaiset
saavat erillisen
todistuksen
linjalla
opiskelustaan
lukion
päättyessä.
Tekstit ovat
näkyvissä
kotisivuilla.
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Liite 3 Urheilulinja / Tavoite- ja tuloskortti 2021–2022
TAVOITE

TOIMENPITEET

VASTUUT JA
RESURSSIT

AIKATAULU

MITTARI

Valmennussopimus

Valmennussopimuksen
noudattaminen lukioopintojen ajan. Sitoutuminen
urheilulinjaan. Opiskelijat
allekirjoittavat sopimuksen.
Valmennuskurssit kertyvät
läsnäolojen mukaan. 20
läsnäoloa x 75min/1
valmennuskurssi. Vuodessa
voi saada 3 kurssia, lukion
aikaa 8 kurssia. Valmentajat
merkitsevät läsnäolot.
Urheilijan pitää ilmoittaa
tunnin pitäjälle, jos ei tule
valmennustunnille.
Liikuntapäivän/-tapahtuman
suunnittelussa voisi
hyödyntää eri lajien osaajia
urheilulinjalta. Ajankohta
keväälle 2022.

Urheilulinjan
koordinaattori ja
vastuuvalmentajat.

Opintojen alku.
Koskee koko
opiskeluaikaa,
tarkistetaan
vuosittain.
Koko lukuvuosi.

Läsnäolo
urheiluvalmennuksessa ja pysyvä
valmennussuhde.

kevät 2022

Toteutuuko.

Kevät 2022

Toteutuvatko
vierailut ja

Valmennustunnit ja
läsnäolo.

Liikunta/urheilupäivä/
tapahtuma

Vierailut/vierailijat

Urheilulinjan kanssa voisi
vierailla toisen asteen
opiskelupaikassa, esim.

Vastuuvalmentajat
ja koordinaattori.

Oppilaskunnan
hallitus,
urheilulinja,
oppilaskunnan
ohjaava opettaja,
urheilulinjan
koordinaattori,
OPO
Valmennusopin
vastuuopettajat,

Läsnäolot/
kurssikertymä/
opintopisteet.

TOTEUMA
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Yhteistyö
urheiluseurojen
kanssa (muut toimijat)

Urheiluvälineet

Vierumäki tai Pajulahti.
Suunnitelmissa saada
huippu-urheilija
vierailemaan lukiolla
lukuvuoden aikana.
Ensi vuoden
vastuuvalmentajien kartoitus
ajoissa. Seurojen kutsuminen
esittelytilaisuuteen.

vastuuvalmentajat,
OPO

vierailijoiden
käynnit.

Rehtori,
koordinaattori.

Kevät 2022

Yhteisharjoituksia ja
lajivalmennusta tukevien
laitteiden hankinta.

Urheilulinjan
koordinaattori,
vastuuvalmentajat

Syksy 2021

Valmentajasopimukset valmiina
keväällä 2022
seuraavaa
lukuvuotta varten.
Välineiden
toimivuus ja
hyödynnettävyys
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Liite 4 Kansainvälisen toiminnan suunnitelma 2021–2022

Opiskelijavaihdot
Opiskelijoiden opintomatkat
Kansainväliset projektit/
Opiskelijat ja opettajat
Kansainväliset projektit/
Opettajat

Muita (opintomatkoja,
kansainvälisyyttä kotona yms.)

SUUNNITELMA
1 vaihto-opiskelija Brasiliasta

Erasmus + - KA1 liikkuvuusprojekti: Vetovoimainen
Erkko-lukio. Projekti on kaksivuotien alkaen 1.9.2019 ja
31.8.2021. Projekti on saanut jatkoaikaa 31.8.2022 asti.
Projektiin osallistuu kaikkiaan 5 opettajaa, joista neljä
koulutuksiin tänä lukuvuonna.
eTwinning- projekteja virtuaalisesti

TOTEUTUMINEN
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Liite 5 Opiskelijahuollon vuosisuunnitelma 2021–2022
YHTEISÖLLINEN OPISKELIHUOLTO
Koulukohtainen opiskelijahuoltoryhmä
▪
▪

▪
▪

johtaja: rehtori Saija Loponen
jäsenet: johtoryhmä; Pekka Törrönen, Ari Korhonen, Hanna Hohtari ja Jari Kokko,
terveydenhoitaja Sini Lehtinen, kuraattori Milja Kuutsa, psykologi, etsivä
nuorisotyöntekijä, erityisopettaja Minna Rösch, opiskelijajäsen Niklas Ekman.
kokoontuu kaksi kertaa lukuvuodessa, elokuussa ja huhtikuussa
tavoitteet: edistää lukion hyvinvointia ja turvallisuutta (ryhmien yhteisöllinen toiminta
ja osallisuus (kysely), hyvinvointi- ja Liikkuva Opiskelu-toiminta, henkilöstön
alkusammutuskoulutus, opiskelutaidot; erityisesti päättöviikkoon valmistautuminen,
lukihäiriöt, erityisopettajan palvelut,” Huoltamo”-kahvit päättöviikolla, itsetunnon
tukeminen)

Opiskelijan tuki (OT-) ryhmä
▪
▪
▪
▪
▪

vastuuhenkilö: Opinto-ohjaaja Ari Korhonen
jäsenet, rehtori Saija Loponen, ryhmänohjaajat Jari Kokko, Pekka Törrönen ja Sami
Wirkkala.
kokoontuu vähintään kerran jaksossa ja muulloin tarvittaessa
kirjaamiskäytäntö: lomakepohja
ryhmän työskentelyn toimintatavat: säännölliset kokoukset ja tarvittaessa
konsultoidaan terveydenhoitajaa, kuraattoria, psykologia ja erityisopettajaa,
nivelvaiheen yhteistyö perusasteen opinto-ohjaajien kanssa

Käytettävissä olevat opiskelijahuollon palvelut: terveydenhoitaja tavoitettavissa jokaisena
arkipäivänä huomioiden poikkeusolosuhteet, kuraattori koululla tavattavissa kerran viikossa
torstaisin ja ajanvarauksella, psykologipalvelut järjestetään tarvittaessa.
Yhteisöllisen opiskelijahuollon toimintatavat: tutortoiminta, ryhmäyttämistoiminta,
vanhempainillat, teemapäivät,” Huoltamo” – kahvit päättöviikolla, Friends-toiminta.
Yhteistyökäytännöt koulun ulkopuolisten tahojen kanssa: alueellinen ja kunnan sisäinen opintoohjaaja verkosto, ehkäisevä päihdetyö, etsivä nuorisotyö.
Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen: opiskelijakunta, huoltajakyselyt,
vanhempainillat.
Arviointi: Koulukohtainen opiskelijahuoltoryhmä kokoaa.
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Opiskeluhuollon toiminta poikkeusoloissa on kuvattu kohdassa opetusjärjestelyt
poikkeustilanteen aikana.

YKSILÖKOHTAINEN OPISKELIJAHUOLTO
Asiantuntijaryhmä
▪
▪
▪
▪

kokoaminen: kenellä herää huoli
opiskelijan ja huoltajan suostumus: kansilehti (perustiedot ja allekirjoitusosa)
tulostetaan pedanetista
opiskelijahuoltokertomus: lomake tulostetaan (pedanet) / monistetaan ja asiat kirjataan
käsin
opiskelijahuoltokertomuksen kansilehti ja kertomusosa lähetetään opetuspäällikölle ja
lisäsivuja prosessin edetessä
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Ryhmänohjauksen suunnitelmat
Ensimmäinen vuositaso 2021–2022
Ryhmänohjaajat Hanna Hohtari 21A ja Jari Kokko 21B
Jakso 1
ke 11.8.
ma 16.8.
ke 18.8.
pe 20.8.
ke 1.9.
ke 8.9.
ke 22.9.

Yleisiä ohjeita
Teematunti
Ryhmänohjaussuunnitelma
Ryhmäytymisiltapäivä klo 11.45-14.30
Opiskelijakunnan ja tutor -toiminnan esittely, Lukiolaisten liiton esittäytyminen lukion salissa
klo 13-13.30.
Maskien jako
Info päättöviikosta ja uusintakokeista

Jakso 2
ma 4.10.
ke 6.10.
ke 20.10.
ti 13.10
ke 14.10.
ke 21.10.
ke 4.11
pe 5.11
ke 24.11.
to 25.11.

Opiskelu- ja elämänhallintataidot -tunti klo 9.45 RO-luokassa
Maskien jako
Maskien jako, valokuvaus, vanhempainilta
Koulukuvaus
Opiskelijakunnan hallituksen vaalit klo 11.15-12 (vanhempainilta)
Uusintakoeinfo
Info aatospäivästä
Aatospäivä
Maskien jako
Päättöviikko-kahvit lukion aulassa klo 10-12

Jakso 3
pe 3.12.
ti 7.12.
ke 8.12.
ke 12.1.
ke 26.1.

Lakkiaiset ja itsenäisyysjuhla
Opiskelu- ja elämänhallintataidot -tunti
Maskien jako
Maskien jako, info haastattelu- ja keskustelutuokioista
Maskien jako

Jakso 4
ke 9.2.
ma 14.2.
ke 23.2.
to 24.2.
ke 9.3.
ke 23.3.

Maskien jako
Opiskelu- ja elämänhallintataidot -tunti
Maskien jako
Lukuvuoden 2022-23 kurssivalintojen tarkistaminen
Maskien jako
Maskien jako

Jakso 5
ma 11.4.
ke 27.4.
ke 11.5.
ke 18.5.

Opiskelu- ja elämänhallintataidot -tunti, maskien jako
Maskien jako
Maskien jako
Info lukuvuoden 2022-23 kurssivalinnoista
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ma 23.5.
pe 3.6.
la 4.6

Lukuvuoden 2022-23 kurssivalinnat klo 11.45-12.30, maskien jako
Ryhmänohjaus
Kevätjuhla ja jaksotodistukset kotiluokissa juhlan jälkeen

Ryhmänohjaus on kotiluokissa klo 13.00–13.15.
Kolmannen jakson aikana ryhmänohjaajat järjestävät opiskelijoille haastattelu- ja
keskustelutuokioita (15 min) erillisen aikataulun mukaisesti.
Ryhmänohjaukset ovat osa opinto-ohjauksen opintojaksoa OPP1, joten läsnäolo on pakollista.
Ryhmänohjaussuunnitelmaan voi tulla muutoksia. Niistä tiedotetaan Wilman kautta.
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Toinen vuositaso 2021–2022
Ryhmänohjaus kotiluokissa keskiviikkoisin klo 13.00–13.15 merkittyinä päivinä.
Ryhmänohjaajat 20A Teija Trofimov, 20B Pekka Törrönen, 20C Jari Hynninen
Jakso 1
11.8. Yleisiä asioita; järjestyssäännöt, koronaohjeet, opintojen ohjauslomake Wilmassa,
valintakortin tarkistus, yhteystietolomakkeen tarkistus klo 9–13.
16.8 Opiskelu- ja elämänhallintataidot-tunti
8.9
info 2.–3. vuositaso
9.9.
Huoltamo klo 12.30–13.30, luokka 315, vapaaehtoinen
Jakso 2
4.10 Opiskelu- ja elämänhallintataidot-tunti
7.10. Valokuvainfo.
13.10. Oppilaskunnan hallituksen syyskokous ja hallituksen vaalit lukion salissa klo 13.00–13.30.
14.10. RO-tuokio
2.11. Yo-ilmoittautumisinfo klo 9.30–10.15 lukion salissa. (Vain kevään 2020 kirjoittajille)
8.11. Aatospäivä.
Jakso 3
1.12. Kevään yo-tutkintoon ilmoittautuminen päättyy.
2.12. Vanhojentanssi-info klo 14.40.
7.12 Opiskelu- ja elämänhallintataidot-tunti
8.12. Vanhempainilta. 17.30–19.00.
15.12 RO -tuokio
19.1. Yo-info klo 13.00–13.45 lukion salissa.
20.1. Vanhojenpäiväinfo.
Jakso 4
14.2 Opiskelu- ja elämänhallintataidot-tunti
4. jakso Yksilökeskustelut jakson aikana. (Saattavat alkaa jo 3. jaksossa.)
23.2. Info valintojen tarkistamisesta klo 13.00
24.2. Valintojen tarkistaminen klo 11.45–12.30 RO-luokissa
Jakso 5
11.4 Opiskelu- ja elämänhallintataidot-tunti
20.4 RO -tuokio
4.5.
Yo-info klo 11.30–12 lukion salissa.
18.5. Info lukuvuoden 2020–21 valinnoista klo 11.45–12.30 RO-luokissa.
23.5. Lukuvuoden 2020–21 valinnat klo 11.45–12.30 RO-luokissa.
3.6.
Ryhmänohjaus, yleiset asiat.
4.6.
Lakkiaiset ja jaksotodistukset.
Ryhmänohjaukset ovat osa opinto-ohjauksen kurssia OPP1, joten läsnäolo on pakollista.
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Kolmas vuositaso 2021–2022
Ryhmänohjaus kotiluokissa ke/to klo 13, jollei toisin mainita.
Ryhmänohjaajat: Anne Jokinen 19A, Sirpa Saarinen 19B. Sami Wirkkala 19C
Jakso 1
11.8.

Opiskelijakortit, Koulumatkatuki (erillinen ohje)
Lukujärjestykset, jaksovalinnat (päällekkäisyydet), Abiseuranta-lomake
Järjestyssäännöt, tasa-arvosuunnitelma
16.8.
Elämänhallintataidot-tunti kotiluokissa klo 9.45–11
25.8.
Yo-info syksyn kirjoittajille klo 13 lukion salissa
27.8.
Uusinta- ja korotuskuulustelu
2.9.
Vanhojen päivä ja vanhojen tanssit 18.30 Areena
6.–23.9
Abikurssit opetetaan etäopetuksena
6.9.
Englannin preli klo 8.15–14.00 Lukion salissa
9.–10.9.
Ainevalintojen muutokset, sovi muutoksista ensin opettavan opettajan kanssa
13.–27.9. Ylioppilaskirjoitukset
23.9.–1.10. Päättöviikko
Jakso 2
4.10.
13.10.
20.10.
21.10.
22.10.
25.–31.10.
2.11.
9.–10.11.
12.11.
18.–19.11.
22.–30.11.

Elämänhallintataidot-tunti kotiluokissa klo 9.45–11
Opiskelijakunnan syyskokous ja hallituksen vaalit 13.00–13.30
Koulukuvaus
Uusinta- ja korotuskuulustelu
Liikuntapäivä. Koko koulu osallistuu
Syysloma
Yo-info kevään 2022 kirjoituksiin osallistuville lukion sali klo 9.30–10.15
Aatospäivä
Syksyn 2021 ylioppilastutkinnon tulokset julkaistaan
Ainevalintojen muutokset. Sovi muutoksista ensin opettajan kanssa.
Päättöviikko

Jakso 3
1.12.

Viimeinen ilmoittautumispäivä kevään 2022 yo-tutkintoon klo 15 mennessä,
ilmoittautuminen henkilökohtaisesti
3.12.
Lakkiaiset ja itsenäisyysjuhla.
7.12.
Elämänhallintataidot-tunti kotiluokissa klo 9.45–11
8.12.
Vanhempainilta
16.12.
Penkkari-info lukion salissa, rehtori + ro:t
17.12.
Uusintakuulustelu
22.12.
Syyslukukauden päättäjäispäivä
23.12.–9.1. Joululoma
19.1.
20.1.
24.1.
28.1.
31.1–8.2.

Yo-info kevään ylioppilaskokeisiin osallistuville lukion sali 13–13.45
Ryhmänohjaus kotiluokissa S-arvosanoista ja penkkariohjelman tilannetarkastus
S-arvosanalistat valmiina
Penkkariohjelma valmiina
Päättöviikko
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Jakso 4
15.2.

Kevään 2021 yo-tutkintoon liittyvien pakollisten kurssien itsenäiset ja muut
suoritukset valmiina. Arvosanat kansliaan klo 12.00 mennessä
16.2.
Ryhmänohjaus - abitodistukset
17.2.
Penkkaripäivä, kolmannen vuositason opiskelu päättyy.
17.–30.3. Kevään ylioppilaskirjoitukset
Jakso 5
14.4.
19.–25.4
2.5.
17.5.
31.5.
3.6.
4.6.

Lukiodiplomien viimeinen jättöpäivä
Ilmoittautuminen lukion päättöarvosanan korotuskuulusteluun, ilmoittaudu suoraan
opettajalle
Päättötodistuksen saavien opiskelu päättyy. Ilmoitus päättötodistusta vaille jäävistä
opiskelijoista lähtee yo-lautakuntaan
Kevään 2022 ylioppilastutkinnon tulokset julkaistaan
Syksyn yo-kokeisiin ilmoittautuminen päättyy. Ilmoittautumislomake palautetaan
koululle henkilökohtaisesti
Lakkiaisharjoitukset klo 13.00 Areenalla
Kevään lakkiaiset ja riemuylioppilaiden tapaaminen

Ryhmänohjaukset ovat osa opinto-ohjauksen kurssia OPP1, joten läsnäolo niissä on pakollista.
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Arviointisuunnitelma 2021–2022
Lukion arviointikriteerit (laatuarviointi) uusittiin lukuvuoden 2016–2017 aikana. Lukuvuoden toiminnan arviointi tapahtuu keväällä 2020 (huhtikuussa).
Lukion toimintaa arvioidaan kuuden laatukriteerin pohjalta. Oheisen taulukon arvioitavat asiat ovat osa arvioinnissa käytettävää materiaalia. Arvioinnin
tulokset taltioidaan OneNoteen Laatuarviointi-välilehdelle.

ARVIOITAVA ASIA

TYÖVÄLINE

AJANKOHTA

VASTUUHENKILÖT

TULOSTEN TALTIOINTI

1. vt. opiskelijoiden
palaute 1. jakson
opiskelusta

Sähköinen kysely

2. jaksossa ennen
1. vt.
vanhempainiltaa

1. vt. RO:t

Kaikkien
opiskelijoiden
huoltajille
suunnattu kysely
Kouluterveyskysely
opiskelijat

Verkkokysely

Ennen
arviointipäivää
3.2021

Laatutyöryhmä

Kyselypohja ja
yhteenveto OneNoteen
ja yhteenveto esitellään
vanhempainillassa
Kyselypohja ja
yhteenveto OneNoteen

Verkkokysely (THL)

THL

thl.fi/lapsetnuoretperheet/
tulokset (viisi kuukautta
kyselystä)

Työtyytyväisyyskysely
henkilökunnalle

Verkkokysely
(kaupunki)

Kaupungin
keskushallinto

Rehtori vastaa tulosten
esittelystä

Hyvinvointiprofiili
opettajille
Lukuvuoden
arviointi Kyselyt
henkilökunnalle,
opiskelijoille ja

Verkkokysely (OPH)

Huhtikuu 2023
Joka toinen vuosi
(parittomina
vuosina)
Kaupungin
keskushallinto
joka toinen vuosi
(Pidetty 03/21)
3/ 2022

Laatutyöryhmä

Yhteenveto OneNoteen

Laatutyöryhmä

OneNoteen

Laatukriteerit
(Ryhmä: kaksi
opiskelijaa, huoltaja,
opettaja ja

4/2021

TOTEUTUMINEN
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huoltajille
(arviointipäivä)

Kurssipalaute
Opiskelijakunnan
toiminnan
arviointisuunnitelma ja sen
toteutuminen
Tapahtumien
palaute

henkilökunnan
edustaja +
mahdollisesti
yhteistyölukion
edustaja)
kirjallinen / suullinen
Kirjallinen
suunnitelma ja
yhteenveto

Systemaattinen
palaute

Ulkopuoliset kyselyt Sähköinen kysely
Karvi
Henkilöstön
Sähköinen kysely
työhyvinvointikysely

Väh. 2 kertaa
lukuvuodessa
Lukuvuoden
lopussa

Opettajat

-

Opiskelijakunnan
hallitus

OneNote ja
vuosikertomus

1. vt.
ryhmäytymisiltapäivä

1. vt. RO:t,

Yhteenvedot OneNoteen

Aatos-päivä

opiskelijakunta,
RO:t,

Penkkarit

3. vt. RO:t

Vanhojen tanssit

liikunnanopettajat

Robo-mediapäivä

robo-mediatiimi

Vappurieha
opiskelijakunnan
(2 viikon kuluessa) hallitus
Ei tiedossa olevia
arviointeja
?
Opetuspalvelut

-
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Viestintäsuunnitelma 2021–2022
Viestintä ja tiedottaminen jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen viestintään ja tiedottamiseen. Ulkoista
viestintää on koulun toiminnasta tiedottamien opiskelijoille, huoltajille ja kaikille
yhteistyökumppaneille. Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan koulun sisäistä tiedonkulkua rehtorin,
opettajien, opiskelijoiden ja koulun muun henkilökunnan välillä.
Perusperiaatteena viestinnässä ja tiedottamisessa ovat avoimuus, yhteistoiminnallisuus ja
säännöllisyys. Ulkoisen viestinnän tavoitteena on edistää kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja
lisätä vuorovaikutusta koulun ja ympäröivän yhteisön välillä. Sen tavoitteena on myös viestiä
koulun arvoista, toiminnasta ja ajankohtaisista tapahtumista. Sisäisen viestinnän tavoitteena on
tiedottaa ajankohtaisista ja opiskelijahuoltoon liittyvistä asioista sekä vahvistaa yhteisiä
toimintatapoja työyhteisössä. Sillä pyritään vahvistamaan yhteisöllisyyttä koko kouluyhteisössä
ja varmistamaan, että opiskelijat saavat ajankohtaista tietoa koulun toiminnasta. Sisäisen
viestinnän tavoitteena on vahvistaa yhteistä arvoperustaa ja toimintakulttuuria.
Viestinnän osa-alueet
Ulkoinen viestintä
Koulun kotisivut (yhteystiedot,
opinto-opas, kalenteri, tapahtumat,
lukioon hakeminen)
Koulun Facebook ja Instagram
(ajankohtaiset tapahtumat)
Tiedotteet kotiin sähköisesti Wilman
kautta
Kirje huoltajille lukuvuoden alussa
Wilman kautta
Koulun esitteet lähialueen 9.
luokkalaisille ja huoltajille
Lukio-infot lähialueen 9. luokkalaisille
Koulun tapahtumista tiedottaminen
paikallislehtiin
Vanhempainillat
Juhlat ja teematapahtumat
Tiedotus- ja keskustelutilaisuudet
Työelämäyhteistyö (Lukio-Tet, robomedialinjalaisten työharjoittelu)
Henkilökohtaiset yhteydenotot
huoltajiin, sidosryhmiin,
yhteistyökumppaneihin (Wilma,
sähköposti, puhelin, kirje)

Vastuuhenkilöt

Huomioita

Rehtori, opettajat,
toimistosihteeri

Päivitetään jatkuvasti

Rehtori, opettajat

Päivitetään jatkuvasti

Rehtori, opettajat,
opiskeluhuollon
henkilökunta
Rehtori
Rehtori, opinto-ohjaaja
Rehtori, opinto-ohjaaja,
tutoropiskelijat
Rehtori, opettajat,
opiskelijakunta
Ryhmänohjaajat
Rehtori, tapahtumasta
vastaavat opettajat
Rehtori, opettajat
Opinto-ohjaaja, robomedialinjan
vastuuopettaja
Rehtori, opettajat
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Kriisiviestintä

Sisäinen viestintä
Opiskelijoiden opintoihin liittyvät
asiat (Wilma, puhelin, kasvokkain)
Opiskeluhuollon palvelut ja
tiedotteet (Wilma, puhelin,
kasvokkain)
Lukion oma intranet O365:ssa
(opettajien käyttöön tarkoitettu
tietopankki)
Oppiaineiden sähköinen
oppimisympäristö Office 365
Opetuspalveluiden intranet
Pedanetissa (henkilöstön sisäinen
tietopankki)
Viikkotiedote henkilökunnalle
(Wilma)
Tiedotteet sähköisesti opettajille ja
opiskelijoille (Wilma)
Opinto-opas sähköisenä koulun
kotisivuilla
Tiedotustilaisuudet (mm. yokirjoituksiin liittyen, lukiodiplomit, …)
Ilmoitustaulut
Teams/Wilma (päivänavaukset)
keskusradio (kuulutukset)
Opettajainkokoukset
Jaksopalaverit
Kehityskeskustelut, opettajat/rehtori
Henkilökohtaiset yhteydenotot
opiskelijoihin, opettajiin, muuhun
henkilökuntaan (Wilma, sähköposti,
puhelin, kasvokkain)
Kriisiviestintä

Rehtori

Turvallisuussuunnitelman
mukaisesti

Ryhmänohjaajat,
opettajat, opinto-ohjaaja,
rehtori, toimistosihteeri
Terveydenhoitaja,
kuraattori, psykologi,
opinto-ohjaaja, rehtori,
opettajat
Rehtori, opettajat

Opettajat
Opetuspalvelut

Rehtori
Rehtori, opettajat,
toimistosihteeri
Rehtori, toimistosihteeri
Rehtori, opinto-ohjaaja
Rehtori, opettajat,
toimistosihteeri
Rehtori, opettajat,
toimistosihteeri
Rehtori
Rehtori
Rehtori
Rehtori, opettajat,
opiskelijat, henkilökunta

Rehtori

Turvallisuussuunnitelman
mukaisesti
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Viestintä- ja markkinointisuunnitelma lv. 2021–2022
Tavoitteet:
•
•
•

Positiivisen imagon vahvistaminen nuorten keskuudessa, jotta hakijamäärä pysyy 2019 tasolla
Koulun toiminnan tunnetuksi tekeminen erityisesti 10–15-vuotiaiden koteihin ja poliittisille päättäjille
Tapahtumien dokumentointi

Tapahtuma
Ryhmäytymisiltapäivät
Aatospäivä

Erityinen kohde
Vanhemmat
7.-9.-lk.

Hyvinvointiviikko
Ysipäivä

Vanhemmat
7.-9.-lk.
Päättäjät

Syksyn lakkiaiset
Penkkarit
Vanhojen tanssit
Kevätjuhla
Opintoretket, eri aineet
Opettajien liikkuvuus
Vieraat koululla
Teemapäivät, tapahtumat

Kanava
FB, IG
IG, FB, YT,
OS
FB, OS, IG
IG, YT, FB

Ydinviesti
Koulun henki
Opiskelijoiden osuus

Vastuu
Ryhmänohjaajat
Opk ohjaaja

Käytännön ideat ja hyödyt

Tiimi
JoRy

FB, OS
IG, FB, OS
IG, FB, OS
FB, OS

PT
PT
PT
PT

7.-9.-lk.
Päättäjät,
vanhemmat
Päättäjät

IG, YT, FB
FB; OS,
kotisivut
FB

Retken opetus ja tunnelma
Anti koulutyöhön

Vastaava opettaja
Liikkunut opettaja

Vieraan keskeisin viesti

7.-9.-lk.
Vanhemmat
Päättäjät

IG, YT, FB,
OS

Anti koulutyöhön, henki

Vieraan kutsunut
opettaja
Vastaavat opettajat

Arvio
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Materiaalit
Koulun esittelyvideo
Ysien esittelyt

Kampanja
Syksyn valintojen
alkaminen
(marraskuu)
Yhteisvalinta
(helmikuu)

Erityinen kohde
7.-9.-lk,
vanhemmat
Ysit

Kanava
YT/kotisivut

Ydinviesti
Koulun henki, erikoislinjat

Vastuu
Ostopalvelu

Face-toface

Lukio-opintojen merkitys
uralle, koulun tarjonta

Opo, rehtori

Erityinen kohde
Ysit

Kanava
YT, IG

Vanhemmat, ysit

FB, IG

Ydinviesti
Lukio-opintojen
merkitys uralle,
koulun tarjonta
Lukio-opintojen
merkitys uralle,
koulun tarjonta

Vastuu
JoRy

Arvio

Arvio

JoRy

Erityinen kohde: Mille ryhmälle viesti mahdollisesti erityisesti suunnataan? Vaikuttaa kanavan valintaan.
Ydinviesti: Mitä näkökulmia julkaisussa tuodaan esiin tapahtuman selostuksen lisäksi?
Julkaisutyypit:
FB: Koulun FB-seinälle teksti (mitä, missä milloin, ketkä, miksi) sekä 2–3 kuvaa. Saman vuorokauden aikana.
IG: Koulun Instagram-kanavalle 2–3 kuvaa tai video (max. 1 min) ja selitys mitä tapahtuu. Saman vuorokauden aikana. #
YT: Koulun YouTube-kanavalle tapahtumaa taustoittava tai siitä tunnelmia kuvaava video (n. 1–2 min). Kuvaus-kohtaan (YouTubessa) mitä,
missä milloin, ketkä, miksi. 1–3 päivän sisällä.
OS: Toimittajan pyytäminen paikalle tai juttu 2–5 kuvan kera Orimattilan Sanomiin. Viikon-kahden sisällä (oma juttu).
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Opiskelijakunnan toimintasuunnitelma 2021-2022
Toimenpide
Opiskelijakunnan
hallitus ja rehtori

Vastuuhenkilö
Opiskelijakunnan
hallituksen
jäsenet, rehtori
sekä ohjaava
opettaja

Aikataulu
18.8.2021

Resurssit/tilat
Monitoimitila

Opiskelijakunnan
kokous
Koulukohtaisen
opiskelijahuoltoryhmän kokous
Opettajainkokous

Opkh:n jäsenet

24.8.2021

Monitoimitila

Niklas Ekman

26.8.2021

Etänä

Akseli Lammi

31.8.2021

Opkh- ja tutor
toiminnan esittely
1. vuositasolle
Opkh ja rehtori
kokous

Justas Autio, Julia
Ranta,

1.9.2021

Erkko-lukio
luokka 218
Lukion sali

Opkh jäsenet,
rehtori ja ohjaava
opettaja
Opkh:n edustajat

6.10.2021

monitoimitila

13.10.2021

?

valokuvaus

Julia Ranta

20.10.2021

Lukion sali

Vanhempainilta

-

20.10.2021

?

Ateria- ja
puhtauspalveluiden
yhteistyö kokous
Opiskelijakunnan
kokous
Opettajainkokous
Aatospäivä

Miro Tirkkonen

21.10.2021

Ruokala/Etänä

Opkh jäsenet

Vko 43

monitoimitila

Opkh

2.11.2021
5.11.2021

Etänä
lukio

Lastenoikeuksien
päivä
Itsenäisyyspäivä

kuulutusvastaava

20.11

Lukio

Opkh

6.12.2021

Monitoimitila

Vanhempainilta
2.–3. vuositasolle

puheenjohtaja

8.12.2021
9.12.2021

-

Syyskokous ja Opkh
vaalit

Arvio
Suunniteltiin
syyslukukauden
aikataulutusta ja
järjestelimme
Epic autokoulu
yhteistyötä
Toimintasuunnite
lma valmis

Aatospäivä

Puheenjohtajan
puhe
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Kuusenkoristelu
kilpailu

Opiskelijakunnan
hallituksen
jäsenet

6.-16.12.2021

Monitoimitila

6.12. kuulutus
6.–10.12.
koristelu
10.–15.12.
arvostelut
opettajilta.
16.12.
palkintojen jako.

Pikkujoulut

Opkh

Vko 50?

Joulukalenteri

Opkh

1.-23.12.2021

Lukio

Joka vuositasolta
1. voittaja joka
päivä.

Opkh ja rehtori
kokous
Opettajainkokous

Opkh, rehtori,
ohjaava opettaja
-

12.1.2022

Monitoimitila

Avoimet ovet
tilaisuus
Opkh ja rehtori

?

27.1.2022

Lukio

Opkh, rehtori,
ohjaava opettaja

15.2.2022

Monitoimitila

Opettajainkokous
Opkh ja rehtori
Pukeutumisviikko

Opettajainkokous

19.1.2022
Lukion
esittelytilaisuus

9.3.2022
Opkh, rehtori,
ohjaava opettaja
Opkh

13.4.2022
Vko 17

25.5.2022

Monitoimitila
Vappua edeltävä
viikko
pukeudutaan
värikkäästi.

