
Tervetuloa 
Vihdin lukioon!



Ryhmänohjaaja

∙ Aikuinen tukihenkilö
∙ Opintojen seuraaja
∙ Havainnoitsija
∙ Kodin ja koulun ensisijainen linkki

      Maalaus: Ghia Syrjänen



∙ Lukiossa opiskelijat jaettu 6 ryhmään sukunimen 
mukaisessa aakkosjärjestyksessä.
∙ RO-ryhmä opiskelee ykkösjaksossa samat kurssit yhtenä 

ryhmänä, paitsi matematiikassa.
∙ RO opettaa omaa ryhmäänsä ykkösjaksossa kolme 

kertaa viikossa.
∙ RO pitää ohjaus- ja infotuokion maanantaisin.

RO-ryhmä



Opinto-opas

Tärkeitä sivuja:
∙ Aikataulut
∙ Lukiolaisen sanakirja
∙ Opiskeluohjeita
∙ Ylioppilaskirjoitukset
∙ Opiskeluhuolto
∙ Opintososiaaliset etuudet
∙ Järjestyssäännöt



Opiskelutarvikkeiden hankinta

∙ Lukiolainen hankkii itse kaikki opiskelutarvikkeet 
(oppikirjat, laskimen, tietokoneen jne.).
− poikkeuksena kuvataiteen tarvikemaksu ja kokeiden konseptit

∙ Kurssikirjat oltava 1. oppitunnilta lähtien. 
− Opiskelijakunnan hallitus järjestää jaksojen 

vaihteessa kirjakirppiksen.



Laskimista
∙ Opiskelija tarvitsee
∙ symbolisen laskennan ohjelmiston tietokoneelle 

JA
∙ erillisen laskimen, joka voi olla joko funktiolaskin tai 

symbolinen laskin

∙ Tarkemmat tiedot laskimen hankinnan eri 
vaihtoehdoista on lähetetty  ilmoittautumiskirjeen 
mukana. 



Wilmasta nähtävissä
Opiskelijan 
∙ työjärjestys
∙ poissaolot
∙ koko vuoden 

kurssivalinnat
∙ kurssien arvosanat
∙ uusintaan 

ilmoittautuminen

∙ tukitoimet (= lisäaika)

∙ ylioppilaskirjoitusvalinnat ja 
-tulokset

∙ pikaviestit

∙ tiedotteet

→ wilma.vihti.fi



Wilman huoltajatunnukset

∙ Henkilötietojen päivitys ja viestien ilmoitustoiminto 
(esim. sähköpostiin) tärkeitä.

∙ Tarkoitettu vain huoltajan käyttöön.

∙ 18-vuotias opiskelija voi halutessaan kieltää tietojen 
antamisen huoltajalle, jolloin huoltajatunnukset 
poistuvat.



Wilman huoltajatunnukset

∙ Wilma-tunnusten luomiseen tarvittava avainkoodi on 
tehty kaikille huoltajille, joiden sähköpostiosoite on 
lukion tiedossa.

· Mikäli ette saa annetulla avainkoodilla luotua tunnusta, 
otattehan yhteyttä koulusihteeriin. Kyse voi olla 
sähköpostiosoitteen kirjausvirheestä.



Poissaolot
∙ Poissaolot selvitetään Wilman kautta niin pian kuin 

mahdollista → selitekenttään merkitään syy, esim. 
sairaus.

∙ Pidempiin poissaoloihin haetaan etukäteen lupa RO:lta 
tai rehtorilta (yli viikko) → arviointiviikko tulee 
huomioida.

∙ Luvattomat / runsaat poissaolot voivat johtaa kurssin 
arvioimatta jättämiseen (=K-merkintä) → opiskelijalla on 
kuitenkin oikeus osallistua opetukseen kurssin loppuun.



Sairastuminen arviointiviikolla

∙ ilmoitus viestinä Wilman kautta kurssin opettajalle 
hyvissä ajoin ennen kokeen alkua
∙ kouluun palatessa koejärjestelyistä sopiminen kurssin 

opettajan kanssa: esim. uusintakoepäivä tai seuraavan 
jakson arviointiviikko
∙ uusintakoepäivät ja ilmoittautumisajat Opinto-oppaan 

aikatauluosiossa ja kalenterisivuilla



Oma kaappi

∙ Kaikki lukiolaiset ovat saaneet oman kaapin koko lukion 
ajaksi henkilökohtaisten tavaroiden säilytykseen.

∙ Jos kaapin avain katoaa, koulu laskuttaa uudesta 
avaimesta aiheutuneet kustannukset (50 €).

∙ Arvokasta omaisuutta ei kannata säilyttää naulakoissa. 



Järjestyssäännöistä

∙ Vihdin lukion järjestyssäännöt löytyvät Opinto-oppaan 
viimeisiltä sivuilta + koulun kotisivuilta.
∙ Vilppi tai sen yritys kokeessa tai muussa työskentelyssä 

johtaa kokeen hylkäämiseen ja koko kurssin arvioimatta 
jättämiseen.
∙ Hylkäämiseen voi johtaa toisen tekstin osittainenkin 

plagiointi ilman selkeitä lähde- ja viitemerkintöjä.
∙ Taulukkokirjassa ei saa olla mitään merkintöjä.



Järjestyssäännöistä

∙ Tupakkatuotteiden käyttö ja niiden esillä pitäminen ovat 
lain mukaan kiellettyjä koulussa ja koulualueella.

∙ Rikkomuksesta seuraa
− ilmoitus huoltajalle ja RO:n puhuttelu 
− rehtorin puhuttelu ja kirjallinen varoitus
− määräaikainen erottaminen 



Opintoretket
∙ Joidenkin kurssien ohjelmaan sisältyy opintoretki. 

∙ Opintoretkillä on valvoja ja opiskelijat ovat vakuutettuja 
tapaturman varalta.

∙ Opintoretkillä suositaan turvallisuussyistä julkisia 
liikennevälineitä.



 Opintoretket
∙ Opiskelija kustantaa itse matkakustannukset, 

sisäänpääsymaksut ja muut mahdolliset kulut.

∙ Taloudellisesta esteestä on hyvä ottaa yhteys kurssin 
opettajaan.

∙ Opiskelijoiden itse järjestämät risteilyt, bileet yms. eivät 
ole koulun tapahtumia eivätkä kuulu Vihdin lukion 
toimintaan.



Orientoivat opinnot
Orientointia lukio-opiskelun maailmaan tarjoavat opinto- ja 
ryhmänohjaajan lisäksi:

∙ terveydenhoitaja → säännöllinen arki ja arjen hallinta
∙ psykologi → motivaatio ja ajankäyttö
∙ kuraattori → itsetuntemus, sosiaaliset suhteet ja stressinhallinta
∙ erityisopettaja → oppimisen pulmat ja lukitestaus
∙ fysioterapeutti → ergonomia
∙ rehtori → oman tulevaisuuden rakentaminen
∙ kirjaston henkilökunta → tiedonhakutaidot
∙ aineenopettajat → digiopinnot

 



Digiopinnot
Vihdin lukiossa jokainen ykkösvuoden opiskelija osallistuu 

perusdigitaitoja vahvistaviin opetuskertoihin:

1) Oppimisympäristö Edison, GAFE, sähköposti jne.
2) Tiedonhaku (yhteistyössä kirjaston kanssa)
3) Tekstinkäsittely ja lähteiden merkitseminen
4) Taulukot, kuvaajat, kaavat 
5) Tietokoneen käynnistys USB-muistilta

→ pohjana Libre Officen ohjelmat
→ opiskelijoilla käytössään Näppistaituri-kymmensormijärjestelmä



Opiskelun tukikurssit
Vihdin lukiossa tarjotaan

∙ ruotsin kielen tehokertaus 
∙ englannin kielen tehokertaus 
∙ äidinkielen tukikurssi 
∙ matematiikan tukikurssi 
∙ Oppimisen taidot -kurssi 



Lukitestaus
∙ Halukkaille järjestetään lukiseula syyskuussa (14.9.)
∙ ilmoittautumiset ryhmänohjaajalle viimeistään pe 8.9.
∙ tulosten perusteella tarvittaessa yksilötestit/haastattelut
∙ erityisjärjestelyjen tarve arvioidaan seulan tulosten ja 

haastattelun perusteella
· ylioppilaskirjoituksia varten tehdään tarkemmat testit toisen 

lukiovuoden aikana

∙ Lukitesteihin on mahdollista hakeutua myös 
myöhemmin lukio-opintojen aikana, mikäli tarvetta 
ilmenee



Mitä kotijoukot voivat tehdä?
● Perehdy nykylukioon.

● Tutustu Vihdin lukion Opinto-oppaaseen (vaatimukset, 
arjen käytännöt, arviointi, tukipalvelut).

● Auta ajankäytön suunnittelussa.

● Seuraa päivittäisten kotitehtävien tekemistä.

● Neuvo aikatauluasioissa – seuraa aikataulun 
toteutumista.

● Varmista, että nuori aloittaa projektityöt ja 
arviointiviikkoon valmistautumisen ajoissa.



Mitä kotijoukot voivat tehdä?
Seuraa Wilmaa:

● Varmista asetuksista, että saat tiedon uusista 
merkinnöistä.

●  Tarkkaile arvosanoja ja suoritettujen kurssien määriä:

○ ykkösvuoden kurssikertymä on noin 30

○ runsaat K- ja O-merkinnät ovat aina huolenaiheita

● Seuraa viestejä ja muita opettajan / ryhmänohjaajan 
tekemiä merkintöjä.



Mitä kotijoukot voivat tehdä?
Seuraa nuoren jaksamista ja motivaatiota:

● keskustelkaa päivän tapahtumista, nuoren tekemisistä, 
ystävyyssuhteista

● kysele opiskelun sujumisesta, vaativuudesta, 
työmäärästä – siitä, miltä lukio-opiskelu tuntuu

● varmista, että nuori malttaa levätä riittävästi (= menee 
nukkumaan ajoissa)



Mitä kotijoukot voivat tehdä?

● Ota yhteyttä ryhmänohjaajaan, mikäli huomaat 
muutoksen opiskelijan motivaatiossa, opinto- 
menestyksessä, olemuksessa, ystävyyssuhteissa tms.

● Ota yhteys kouluun ja kysy itseäsi tai opiskelijaa 
askarruttavista asioista, vaikkei huolta olisikaan.



Jaksojen 2–5 kurssivalinnat
Aikataulu:
∙ ma 28.8. yhteinen valintainfo opiskelijoille
∙ ma 28.8. – ti 5.9. kurssivalintojen tekemistä kotona
∙ ke 6.9. kurssivalintojen tarkistus tuutoreiden johdolla
∙ to 7.9. kurssivalinnat Wilmaan (tehdään koulussa)
∙ pe 8.9. – ti 12.9. kurssivalintojen tasoitus (opot)
∙ ke 13.9. kurssivalintojen jako + tarkistusohje
∙ to 14.9. – to 21.9. valintamuutokset



Vihdin lukion toiminta-ajatus



Kiitos osallistumisestanne!

Kysymyksiä?

Anna palautetta vanhempainillasta tai siitä, 
miltä lukion aloittaminen on huoltajien 

näkökulmasta näyttänyt.


