
Kenen puoleen käännyn? 2022-23

Lukion rehtori/Minnariitta

- opiskelijaksi ottamispäätökset
- hallinnolliset päätökset
- ylioppilastutkinnon järjestäminen
- poissaolot yo-kokeista, todistukset

ylioppilastutkintolautakuntaan
- loma-anomukset 4 päivää tai pidempi

Apulaisrehtori/Riitta
- loma-anomukset 4 päivää tai pidempi
- kurssitarjottimeen liittyvät asiat
- opiskelijatiedotus
- uusinnat/korotukset
- näyttöviikot

Opintosihteeri Tuula

- opinto- ja matkatukiasiat
- opiskelijatodistukset
- yhteystietojen muutokset
- Wilma-tunnukset

IT-koordinaattori Aleksi
- tietokoneet
- sähköpostitunnukset

Talous- ja hallintopäällikkö Tiina
- tapaturmiin liittyvät asiat

Lukiopsykologi Sara

- keskustelutuki ja arviointi mm.
mielenterveyteen, toimintakykyyn
ja tunne-elämään liittyvissä
asioissa, esim.

● mieliala
● ahdistuneisuus, paniikki
● jännittäminen, pelot
● stressi, uupumus
● vaikeudet liittyen uneen

ja syömiseen
● elämänmuutokset, kriisit

- oppimisen ja keskittymisen
vaikeuksien arviointi

Ryhmänohjaajat

- oman ryhmänsä lähiohjaaja
- O- ja K-merkintöjen jaopintojen

etenemisen seuranta
- poissaolojen seuranta ja niihin

puuttuminen
- etenemiseste
- loma-anomukset (1-3 päivää)
- ensisijainen yhteydenpito koteihin
- RO-tuokioiden pitäminen ja ajankohtaisten

asioiden informointi
- oman ryhmän ryhmäyttäminen
- RO-haastattelut
- opiskelijan hyvinvoinnin seuranta

Opiskelija
- säännöllinen ja vastuullinen

opiskelu
- omasta hyvinvoinnista

huolehtiminen
- priorisoinnin harjoittelu

(tasapaino koulun ja muun
elämän välillä)

- jatko-opintovaihtoehtoihin
tutustuminen ja
ammatinvalinnan pohtiminen

Kuraattorit Meri ja Santtu

- opiskelijoiden hyvinvoinnin,
kokonaiskehityksen ja opiskelun
tukeminen

- elämänhallinnan tukeminen
- koulunkäynti
- ihmissuhteet
- koti ja perhe
- arjen sujuminen
- sukupuoli-identiteetti ja

seksuaalisuus
- päihteet

Opinto-ohjaajat Pilvi, Kaisa, Marjo (ja Riitta)

- opiskelijan tukeminen ja ohjaaminen
lukio-opinnoissa

- HOPS:in päivitykset esim. pidennetty
opintosuunnitelma

- tasonvaihdot
- ohjaus jatko-opintoihin
- työelämä- ja korkeakouluyhteistyö
- ryhmä- ja yksilöohjaus
- ohjauksen oppituntien pitäminen

Terveydenhoitaja

- opiskelijoiden hyvinvoinnin
tukeminen

- terveystarkastukset
- yhteistyö koululääkärin kanssa
- ohjaa tarvittaessa eteenpäin muihin

hoitotahoihin

Aineenopettaja

- poissaolojen merkitseminen ja
ilmoittaminen ryhmänohjaajalle

- kurssikeskeytysten merkitseminen
Wilmaan

- oman oppiaineen etenemisen seuranta
- oman oppiaineen opiskelustrategioiden

opettaminen
- oman oppiaineen työelämä- ja

korkeakouluyhteydet
- tukiopetus
- osaamisen tunnistaminen ja

tunnustaminen

Erityisopettaja Taru

- opiskelijoiden tukeminen
heidän yksilöllisissä
opiskelutaidoissaan ja
-ongelmissaan

- lukiseula kaikille lukion
aloittaville

- tarvittaessa myös varsinainen
lukitesti

- erityisjärjestelyt
ylioppilaskirjoituksiin

- perehdyttäminen erilaisiin
oppimis- ja
opiskelustrategioihin yksilö tai
pienryhmätyöskentelynä

- HOPS:in päivitykset esim.
erityisjärjestelyt

Filosofinen ohjaaja Lassi
- keskustelutukea opiskeluihin ja

elämään liittyvissä
peruskysymyksissä esim. arvoihin,
uskomuksiin ja merkityksenantoon
liittyen

- filosofisen ohjauksen menetelmiä
ovat mm. yhdessä pohtiminen,
uusien näkökulmien etsiminen,
toisin ajatteleminen, ongelmien
jalostaminen ja kysymysten
tarkentaminen

- Lukiolaisten Filocafé noin kerran
kuussa

Koulun muu henkilökunta
(kouluisännät, sivarit,   taloussihteeri,
kouluravintolan henkilökunta):

- neuvonta ja avustaminen kouluyhteisön
arjessa


