
Viherlaakson lukio
Uusien ykkösten vanhempainilta elokuu 2022



Turvallisuus

• Harjoitukset joka syksy

• Rakennusten tyhjentäminen -
palohälytys

• Sisään suojautuminen – väkivallan 
uhka

• Tarttuvat taudit

• Omat tapahtumat - Nasut
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Rakennuksen tyhjentäminen -
kokoontumisalue

• Palohälytys

• Kuulutus

• Luokista opettajan ohjeen mukaan

• Käytäviltä hälytyksen tai kuulutuksen 
ohjeen mukaan

• Opettajat tarkistavat ovatko tilat tyhjät

• Liiku ripeästi, käytä lyhintä turvallista 
reittiä

• Kokoontumisalue voi muuttua, kun 
liikunta-alueet otetaan käyttöön 
lokakuussa
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Sisään suojautuminen

• Suojaudu lukittavaan tilaan, 
• tai poistu lukion alueelta vaarasta poispäin, jos se on mahdollista
• Noudata opettajien ohjeita
• Sulje verhot, lukitse ja telkeä ovi
• Suojaudu luokassa turvallisimpaan kohtaan
• Anna puhelin pois
• Odota ohjeita
• Harjoitukset joka syksy
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- Opiskelijan kannattaa perehtyä 
kurssin sisältöihin poissaolojakson 
ajalta.

- Opiskelijan tulee kertoa kunkin 
kurssin opettajalle poissaolostaan 
etukäteen.

- Opiskelijan kannattaa pyytää 
ohjeita tai neuvoja itsenäiseen 
opiskeluun.

- Poissaolojakson takia opiskelun 
aikataulu muuttuu. Opiskelutyötä 
voi tehdä jo etukäteen, ja ehkä jotain 
matkalla ja jotain matkan jälkeen.

Hei!
Olette anoneet lomaa viikoksi tai 
pidemmäksi aikaa. Pitkä poissaolo voi 
vaikeuttaa kurssien opiskelua kyseisellä 
jaksolla ja siksi poissaolojaksoon kannattaa 
varautua etukäteen.

Itsenäisestä työstä selviää, kun siihen valmistautuu, 
tekee suunnitelmat ja ryhtyy töihin.
Vaikka poissaoloja on paljon, siitä huolimatta 
opiskelijan pitää voida antaa kurssin 
suunnittelussa sovittu näyttö osaamisestaan ja 
opiskelustaan tavalla tai toisella.

Tämän näytön perusteella kurssi arvioidaan. Jos 
kurssia ei voida arvioida, kurssi keskeytyy. Opettaja 
päättää arvioinnista ja kurssin keskeytymisestä.

Anottu loma on myönnetty.
Mukavaa matkaa!
t Jussi Rekilä
Rehtori
Viherlaakson lukio



Siisteys

• Miksi siisteyttä vaaditaan?

• Roskakorit

• Pullojen ja tölkkien palauttaminen

• Siivoajien tehtävät ja vastuu

• Opiskelijoiden tehtävät ja vastuu

• Ruokasali

• Eväiden syöminen
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Siisteys - eväät

• Missä saa eväitä syödä ja missä ei

• Verhoillut kalusteet

• Ruokatahrojen puhdistaminen 
verhoilukankaista on vaikeaa, niistä voi 
jäädä pysyviä jälkiä
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Siisteys - ruokasali

• Reput, päällysvaatteet, pipot ja lippikset 
naulakkoon

• Ohjeet näkyvillä ruokalassa
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Rakennukset, luokat, muut 
tilat ja välituntialueet
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”Kaikki olemme erilaisia”

Lukiodiplomityö, Sara Kauppinen



Vanha talo, juhla-
ja teatterisali, 
lukusali, YO-
koesali,
oppilaskunnan
hallituksen tila, 
kuntosali
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Yhdysrakennus,
2. Krs opinkylä, 
biljardiaula,
1. krs. Kirjasto

2 talo,
1. krs. Valoaula, 
Kuvataide, musiikki, 
ruokala,
2. krs. valoaula,
kielet, luma-alue, 
kahvila, vahtimestari
4. krs hallinto

Auditorio
Aula, keittö, IT-
tuki, reaaliluokat, 
YO-koesali



Ruokailu

• 11.00-11.15
• Hyppytunnilla olevat

• 12.00 - 12.30
• Alueittain tiettyjen luokkien opiskelijat

• 12.30 – 13.00
• Alueittain tiettyjen luokkien opiskelijat
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Opiskelijakannettavan lainaaminen -
varovaisuuden ja huolellisuuden käsite

- Espoon kaupunki antaa tietokoneen 
opiskelijalle lainaksi

- Opiskelija allekirjoittaa sopimuksen, jossa 
sitoutuu käyttämään konetta 
huolellisuutta ja varovaisuutta noudattaen

14



Vahingonkorvausvelvollinen
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Mikäli laite tai ohjelmisto häviää tai vahingoittuu käytössä, vahingonaiheuttaja 

voi joutua vastuuseen vahingosta vahingonkorvauslain säännösten mukaisesti. 

Vahingonkorvauslain mukaan myös alaikäinen on vahingonkorvausvelvollinen.

Alaikäinen on kuitenkin velvollinen korvaamaan siitä määrän, joka on 

kohtuullinen ottaen huomioon esimerkiksi hänen ikänsä ja kehitystasonsa.



Vahinkojen arvioiminen

Olen saanut selvityksesi koneen käytöstä. Koneen kuoressa olevista jäljistä on 

pääteltävissä, että et ole käsitellyt konetta huolellisuutta ja varoivaisuutta 

noudattaen. Siinä on erittäin paljon pahoja naarmuja ja kolhuja ja niitä on joka 

puolella konetta. Koneen huolimaton käsittely on mitä todennäköisimmin 

vaikuttanut näytön särkymiseen.

Olet tunnistanut ja myöntänyt huolellisuuteen ja varoivaisuuteen liittyvät 

puutteet.
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Vahingonkorvaus

Lukio-ikäinen nuori ei vielä täysin ymmärrä vastuuttaan hallussaan olevasta 

omaisuudesta tai omien tekojensa vaikutusta toisiin tai yhteisöön, jossa on 

jäsenenä. Katson kuitenkin, että puuteet huolellisuudessa ja varoivaisuudessa 

ovat tavanomaista vakavammat ja siksi olet vahingonkorvausvelvollinen.

Käyttöösi luovutetun uuden koneen alv 0% hinta on 426,73 (Juha Silander, 

Espoon tietohallinto), mistä sinun on korvattava 300 €.
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Huolellisuuden ja varovaisuuden velvoite sekä

Vahingonkorvausvelvollisuuden ymmärtäminen

Vaikka kaatuminen olisi ollut vahinko, edelleen pitää paikkansa se seikka, että 

huolellisuudella ja varovaisuudella myös tällainen vahinko olisi ollut vältettävissä. Olet 

sopimuksessa sitoutunut käsittelemään konetta huolellisuutta ja varovaisuutta 

noudattaen.

Et tässä tapauksessa ole vahingonkorvausvelvollinen. Mutta, kuten ymmärrät, tämän 

vahingon jälkeen sinulta edellytetään lisää viisautta ymmärtää vahingon mahdollisuus 

ja vahingon hinta ja sen takia sinulla pitäisi olla tavallista paremmat edellytykset ja 

ymmärrys olla koneen kanssa huolellinen ja varovainen.
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Pysäköinti

• Lukion pihassa on pyöräparikit ja 
mopoparkki

• Lukion pihassa ei ole muita
pysäköintipaikkoja opiskelijoille

• Opiskelijoiden autoja eikä mopoautoja voi
pysäköidä lukion pihaan

• Lukiotiellä on 24h pysäköintipaikkoja, 
mutta niitä on vähän
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Tartuntataudit - turvaohjeet
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• Turvaohjeet
• Sairaana jäädään kotiin
• Tee halutessasi koronatesti
• Jos testi negatiivinen, oireettomana voit

tulla kouluun
• Koulussa

• Käytä maskia halutessasi
• Vältä ruuhkaisia paikkoja – pidä turvaväli
• Pese kädet usein
• Käytä myös käsidesiä

• Omaehtoinen karanteeni ennen kokeita (YO-
kirjoitukset)
• Vähintään 10 vuorokautta
• Vältä kontakteja, kokoontumisia vapaa-

ajalla ja lukiossa
• Noudata turvaohjeita, etäisyydet, hygienia



Yhteisöllisyys

Kohtaamme toisemme avoimesti 
ja vastaanottavalla asenteella 
kunnioittaen jokaisen 
yksilöllisyyttä. Koulu ja 
opiskelijat järjestävät 
monipuolisesti erilaisia yhteisiä 
tapahtumia.
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Osallisuus ja aktiivinen 
kansalaisuus

Opiskelijoita ohjataan 
aktiiviseen kansalaisuuteen 
muun muassa 
mahdollistamalla heidän 
osallisuutensa koulun arjessa 
sekä erilaisilla 
yhteistyömuodoilla.
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Opiskelun taidot

23

Opiskelutaitoja opetetaan ja niissä 
ohjataan kaikissa oppiaineissa läpi 
lukion. Tällä tavoin vahvistetaan 
opiskelijan itseohjautuvuutta ja 
itsetuntemusta. Opiskelija on itse 
vastuussa omasta työskentelystään.



6. Mitä uutta olen 
oppinut omasta 
oppimisestani?

Riitän
• Olen tyytyväinen silloin, 

kun olen tehnyt parhaani.
• Toisten asioiden 

oppiminen vie enemmän 
aikaa kuin toisten.

• Luotan itseeni enemmän.
• En lannistu 

epäonnistumisista.

Opin omalla tavallani
• Oppimiseni edellyttää 

konkretiaa, esim. 
muistiinpanoja ja projekteja.

• Opin parhaiten ryhmässä.
• Opin parhaiten 

kuuntelemalla.
• Olen visuaalinen oppija.
• Tunneilla kuunteleminen 

auttaa.
• Opin parhaiten kun opettaja 

luennoi.
• Oppisin paremmin, jos 

kaikkea ei tarvitsisi tehdä 
tietokoneella.

• Kertaaminen tunnin jälkeen 
edistää oppimistani.

Nyt tiedän
• Kokeeseen 

lukeminen 
kannattaa aloittaa 
ajoissa.

• Lukiossa pitää 
opiskella kokeisiin 
enemmän.

• Lukeminen 
kannattaa.

• Olen oppinut, että 
pitää vain ryhtyä 
hommiin!



Opiskelun suunnittelu,
oppimisen ymmärtäminen ja arviointi
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Viherissä opiskelijat osallistuvat opintojaksojen suunnitteluun 
opintojakson aikana. Monipuolisella, opintojakson aikaisella 
palautteella ja arvioinnilla tehdään oppiminen näkyväksi ja 
kannustetaan saavuttamaan tavoitteita.



Motivaatio
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Opiskelijatuntemuksen kautta 
Viherlaakson lukiossa panostetaan siihen, 
että opetettavista asioista tehdään 
opiskelijoille merkityksellisiä. Opiskelijan 
minäpystyvyysuskomuksia vahvistetaan 
positiivisen ilmapiirin luomisen sekä 
myönteisten oppimiskokemusten kautta.

Osaan kyllä
• Kyse ei ole 

osaamattomuudesta 
vaan tahdosta.

• Oppiminen vie aikaa.
• Oppiminen edellyttää 

kertausta ja paljon 
töitä.

• Itseä kiinnostava aihe 
motivoi.

Minulla on vahvuuteni
• Olen hyvä kuuntelemaan ja 

ymmärtämään.
• Osaan kuunnella oppitunneilla.
• Olen sinnikäs ja määrätietoinen.










