
Tervetuloa Gaudian 1. vuosikurssin opiskelijoiden vanhempainiltaan!



Toimintaympäristö
- 1310 opiskelijaa
- 90 opettajaa

- Yleislinja
- IB-linja
- Kuvataide- ja muotoilulinja
- Musiikkilinja



• Oppimisen edistäminen
• Kannustava kohtaaminen
• Vastuuseen kasvaminen
• Ilo itsestä ja toisista
• Päähenkilönä opiskelija

Gaudian
toimintaperiaatteet:



"Kuulun joukkoon!"

- 1. vuosi luokallisena
- RO opettaa omaa ryhmäänsä
- MA-ÄI-EN-RU: sama ope
- Tutustumista (tutorit)
- Retkioppitunti 1. periodissa
- Työtavat oppitunneilla
- Tapahtumia
- Aktiivinen Instagram



Toimintaan vaikuttavia 
ajankohtaisia asioita:

• Osin tilojen rakentaminen ja 
varustaminen vielä kesken

• Ratkaistavia haasteita mm.
ruokailun toimivuus, pysäköinti

• Askel kerrallaan



1. vuosi 60 opintopistettä
2. vuosi 60 opintopistettä
3. vuosi 30 opintopistettä

Yhteensä vähintään 150 
opintopistettä.

Lukio-opinnot



Mitä lukio-opiskelu on?
• Uudenlaista (vrt. peruskoulu): teoreettisuus, 

itsenäinen opiskelu ja opiskelijan vastuu 
opinnoistaan, oppituntien pituus 75 
min, sähköisyys, jaksot, päättöviikot, 
hyppytunnit...

• Erilaisia oppimispolkuja ja valinnaisuutta
• mm. laaja valinnaisainetarjonta, lukion 

suorittaminen 2–4 vuodessa
• Erilaiset oppimispolut
• Velvoittavaa: laajennettu oppivelvollisuus
• 18-vuotiaaksi saakka jokainen suomalainen 

nuori jonkin toisen asteen opiskelupaikan 
opiskelija



Mitä ryhmänohjaaja 
tekee?

• Seuraa nuoren opintojen etenemistä ja 
poissaoloja

• Hyväksyy 1–3 vrk loma-anomukset
• Tapaa säännöllisesti ryhmänsä joka jaksossa (+ 

hyvinvointiin liittyvät teematunnit kerran 
jaksossa)

• Haastattelee jokaisen ohjausryhmänsä nuoren 
1. vuoden syksyllä (miten lukio on lähtenyt 
sujumaan, mikä mietityttää, ainevalinnat)

• Osallistuu ryhmän kanssa lukion erikoispäiviin
• On linkki kodin ja koulun välillä.



Millaisissa asioissa yhteys
ryhmänohjaajaan?
• Poissaolot
• Loma-anomukset 1-3 vrk
• Huoli nuoren koulunkäynnistä
• Muuttuneet yhteystiedot, osoitteet
• Kun epävarmaa, kehen ottaa yhteys lukioon 

liittyvässä, mietityttävässä asiassa.



Poissaolot
• Alle 18-vuotiaan nuoren poissaolot selvittää nuoren huoltaja Wilmassa.
• Nuoria ohjeistettu: laita viesti ryhmänohjaajallesi, kun olet 

pois. Huoltaja kuitenkin selvittää poissaolon = terveyssyy / luvaton. Muissa 
tapauksissa yhteys ryhmänohjaajaan.

• RO ottaa yhteyden kotiin, jos poissaolo pitkittyy tai syystä ei ole varmuutta.
• Ensisijaisesti nuori lomailee lukion loma-aikoina. Lomaa 

voi tarvittaessa anoa Wilmassa olevalla lomakkeella:
• 1–3 vrk ajaksi ryhmänohjaajalta
• Yli 3 vrk ajaksi pedagogirehtorilta
• Lahden lukiokoulutuksessa ei myönnetä yli viikon lomamatkoihin 

läsnäolovapautuksia
• Lisätietoa poissaoloista lukion nettisivuilla (+ seuraava dia)



Ohjeita huoltajalle

• Mistä tietoa ja apua:
www.gaudialahti.fi/huoltajalle

• Nettisivuilla mm. ohje poissaoloihin, 
Wilmaan kirjautumiseen, loma-
anomuksiin...

• Yhteystiedoissa kerrottu kunkin 
rehtorin vastuualue



Periodit



Viikkolukujärjestys



Päättöviikko (8 päivää)



Opintojaksojen arviointi

• Arvosanoin 4 – 10 tai
• Kirjaimin

S = suoritettu / H = hylätty

• X = kesken (esim. jokin osasuoritus suorittamatta)
• K = keskeytynyt



Ylioppilastutkinto

tai S2



Motivaatio

Tarkoituksenmukainen
Työskentely

Oppiminen

Onnistumisen
Kokemukset

Minäpystyvyyden
Tunne



Lukiossa saa tukea
oppimiseen

• Työskentelyn opetusta joka aineessa
• Pajat, tukikurssit, tukiopetus
• Erityisopettajan kanssa voi pohtia sopivia

tukikeinoja -> toteutetaan aineenopetuksessa, RO 
seuraa

• EI vastaavia resursseja kuin peruskoulussa: ei
mahdollisuutta opiskella erityisopettajan
opetuksessa

• Lukiseula 2. periodissa



Koti

Ruoka

Liikunta

Uni Kannustus

Päivärytmi Rentoutumi
nen

”Vähemmän 
somea”

”Pelaaminen
Kuriin”



- Opiskelijat rakentamaan omaa yhteisöä!
- RO-tunneilla opiskelu- ja yhteisötaitoja
- Edustajistot + rehtori
- Yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö
- Rentoutumistuokiot
- Walk in -juttupajat
- Oppituntien tauottaminen
- Liikkuva lukio -toiminta
- Rentoutumistila joogakeinuineen
- Hyvinvointitiimi 2 opea + 3 opiskelijaa
- Välituntimusiikit
- Samasta asiasta kiinnostuneiden yhteen saattamista

Hyvinvoinnin tukeminen



Kun huoli herää

• yhteys ryhmänohjaajaan

• Esim.
- vaikeuksia lähteä kouluun
- välttelee sosiaalisia tilanteita
- jos kaikki vapaa-aika kuluu opiskeluun

• Tarvittaessa järjestetään monialainen
opiskeluhuoltopalaveri.



- Terveydenhoitajat
- Kuraattorit
- Lukiopsykologi

Opiskeluhuollon palvelut



Pitkälle tulevaisuuteen
kantavaa osaamista, iloa, 
Itseluottamusta!



Kansainvälisyystoiminta
Gaudiassa 2022-2023



KV-tiimi
Gaudiassa

• Teija Komulainen (ru, ra)
• Petra Lonka (en)
• Pauliina Mantsinen (ru)
• Liisa Seppälä (esp)
• Kv-toimintojen ja akkreditoitujen projektien vastuu,
• hallinnointi ja markkinointi









• Kaikki projektit 
ovat työskentelykieleltään englanniksi

• Rohkaiskaa nuorianne tarttumaan 
ainutkertaiseen tilaisuuteen!


