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Hyvää alkanutta lukuvuotta 2022-2023
Kesä tai ainakin kesäloma on vähitellen jäämässä muistojen ketjuun. On jälleen aika palata opintojen ja arkisen aherruksen pariin. Toivottavasti kaikki ovat viettäneet virkistävän kesän ja saaneet voimia alkavaan uuteen lukuvuoteen. Vaikka kesä on suonut meille kaikille tauon koulutyöstä, silti moni asia on samoin kuin
viime lukuvuoden päättyessä. Sota Ukrainassa jatkuu edelleen. Sen sekä muullakin tavalla kiristyneen kansainvälispoliittisen ilmapiirin luoma epävarmuus on omiaan varjostamaan alkavaa lukuvuotta monella eri tavoin. Oppilaitos varautuu omassa toiminnassaan tilanteen aiheuttamiin mahdollisiin häiriöihin osana normaalia turvallisuussuunnittelua. Eri oppiaineissa vallitsevaa tilannetta käsitellään, kun se luontevalla tavalla
liittyy esillä olevaan aiheeseen. Mahdollisiin poikkeuksiin on hyvä varautua myös henkisesti. Pääosa opetuksesta ja opiskelusta tapahtuu tällä hetkellä hyödyntäen erilaisia sähköisiä välineitä. Jos sähköä joudutaan
säännöstelemään, on opiskelussa turvauduttava perinteisempiin menetelmiin. Myös korona on edelleen vitsauksenamme. Sen osalta pandemiasta on kuitenkin siirrytty endemiaan. Virus tulee siis jatkossakin olemaan
keskuudessamme ja meidän tulee edelleen ottaa se huomioon omassa toiminnassamme. Erityisesti kannattaa huolehtia hyvästä käsihygieniasta sekä pitää turvaetäisyyttä muihin ihmisiin tilanteen sallimissa rajoissa.
Maskeja on myös edelleen mahdollista käyttää niin halutessaan. Mahdollisista muutoksista suosituksiin ja
käytänteisiin tiedotetaan erikseen. Kaiken kaikkiaan vallitseva tilanne kuitenkin koettelee meidän kaikkien
kykyä sietää epävarmuutta sekä kykyä muuntautua tilanteen edellyttämällä tavalla.
Opetus tultaneen lukuvuoden aikana toteuttamaan lähiopetuksena. Vuosi sitten syksyllä lukioissa otettiin
käyttöön uusi opetussuunnitelma. Enää abiturientit noudattavat vanhaa vuoden 2016 opetussuunnitelmaa.
Uusi ja vanha opetussuunnitelma tulevat kuitenkin elämään rinnakkain vielä parisen vuotta aina kevääseen
2024 saakka. Samoissa opetusryhmissä voi siten olla eri opetussuunnitelman mukaan opiskelevia. Uuden
opetussuunnitelman mukanaan tuoma keskeisin muutos on ollut siirtyminen kursseista opintopisteisiin. Uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevilla lukiotutkinnon laajuus on 150 opintopistettä entisen 75 kurssin sijaan. Todellisuudessa lukion työmäärä ei kuitenkaan uudistuksen myötä kasvanut, sillä kaksi opintopistettä vastaa yhtä kurssia.
Samanaikaisesti uuden opetussuunnitelman kanssa astui voimaan uusi oppivelvollisuuslaki, joka pidensi oppivelvollisuutta 18 ikävuoteen saakka. Samalla otettiin käyttöön toisen asteen maksuttomuus. Eräin rajoituksiin oppivelvollisuuslain alainen opiskelija on oikeutettu maksuttomiin oppimateriaaleihin sen vuoden loppuun, jolloin täyttää 20. Uuden lain myötä lukioon on siten kevään ja kesän aikana hankittu jatkaville ja alkaville opiskelijoille heidän opinnoissaan tarvitsemansa oppimateriaali joko sähköisenä tai paperisena. Aikaisempien vuosien tapaan uudet opiskelijat tulevat myös saamaan opiskeluajaksi käyttöönsä kannettavan tietokoneen.
Syksyn ylioppilaskirjoitukset järjestetään Ylioppilastutkintolautakunnan antaman aikataulun mukaisesti. Kirjoittajamäärä eri kokeissa vastaa normaalia syksyisin kirjoittavien kokelaiden määrää ja mahdollistaa siten
kirjoisten järjestämisen nykyisiä tiloja hyödyntäen ja viime vuosien koekäytäntöjä noudattaen.
Koronapandemian jälkihoitoa jatketaan edelleen tulevan lukuvuoden aikana. Lukiolla on edelleen käytössään
hankerahaa, jolla on tarkoitus paikata eri tavoin syntynyttä oppimisvajetta. Myös opiskelijoiden henkiseen
hyvinvointiin ja jaksamiseen on tavoitteena kiinnittää vielä nykyistäkin enemmän huomiota. Myös opiskelijoilla itsellään on tärkeä rooli oman hyvinvointinsa ylläpitäjinä. Riittävä liikunta, riittävä ravinto ja riittävä uni
muodostavat hyvinvoinnin kivijalan, jonka päälle voi rakentaa. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää omien
töidensä aikatauluttamiseen ja tehdä tehtävät ajallaan. Lukiossa tehtävät helposti kasaantuvat, jolloin tekemättömien töiden stressi estää opiskelijaa pääsemästä omaan parhaaseen suoritustasoonsa. Toinen keskeinen onnistumisen edellytys myös on se, että opiskelijat kehittävät lukioaikana omia oppimisensa taitoja. Hyvillä opiskelumenetelmillä työn tehokkuus paranee ja suoritustaso nousee ja opintoihin osuvista ruuhkahuipuistakin selviää helpommalla. Näin jää aikaa myös riittävälle palautumiselle opintojen ohessa.
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Syyslukukauden tärkeitä päivämääriä:
Syyslukukausi 2022: ti 09.08.2022 - to 22.12.2022
•
•
•
•

Syysloma (vko 42) 17.10. - 23.10.2022
Vapaapäivä ma 05.12.2022
Itsenäisyyspäivä 06.12.2022
Joululoma pe 23.12.2022 - su 08.01.2023

Lukiokoulutuksen jaksot
1. jakso: 09.08. - 28.09.2022
2. jakso: 29.09. - 27.11.2022
3. jakso: 28.11.2022 - 06.02.2023
Yleistentit
•
•
•
•
•

Päättöviikot

Arvosanat Wilmassa

21.09.-28.09.2022
18.11.-25.11.2022
30.01.-06.02.2023

ti 25.10.2022
to 15.12.2022
ke 01.03.2023

Ilmoittauduttava viimeistään

to 25.08.2022 klo 15.00
ke 15.09.2022 klo 15.00
to 03.11.2022 klo 15.00
to 17.11.2022 klo 15.00
to 12.01.2023 klo 15.00

to 18.08.2022
to 08.09.2022
to 27.10.2022
to 10.11.2022
to 22.12.2022

Ylioppilaskirjoitukset
•
•
•
•
•
•
•
•
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12.9.2022
14.9.2022
16.9.2022
19.9.2022
20.9.2022
22.9.2022
23.9.2022
26.9.2022

äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, maantiede, kemia, terveystieto
vieras kieli, pitkä oppimäärä
toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
psykologia, historia, fysiikka, filosofia, biologia
äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe; suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe
vieras kieli, lyhyt oppimäärä

Muita tärkeitä päivämääriä
• 22-ikäluokan opiskelijoiden ryhmäytymistuokiot vko 33 (15.-19.8.2022)
• 22-ikäluokan opiskelijoiden vanhempainilta 18.8.2021 klo 18.00
• Syksyn ylioppilasjuhla 2.12.2022 klo 18.00
• Lucia-juhla 13.12.2022
• Puurojuhla 22.12.2022
Lisätietoja osoitteesta: lukio.kerava.fi
rehtori Pertti Tuomi
email. pertti.tuomi@kerava.fi
puh. 040 318 2212

