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Rehtorin kevättiedote 2022

Hyvää alkanutta vuotta 2022
Uusi vuosi kaiken muuttaa voi -sanonta ei ainakaan tämänhetkisessä tilanteessa pidä paikkansa. Suurin odotuksin jäimme runsaat kaksi viikkoa sitten joululomalle odottaen, että loma tarjoaisi mahdollisuuden lepoon
ja rentoutumiseen sekä katkaisisi alkaneen synkkenevän tautikierteen. Ainakaan koronan osalta toive ei ole
toteutunut. Tautitilanne on synkentynyt entisestään ja rajoituksia on jouduttu tiukentamaan. Aluehallintovirasto on jatkanut 24.1.2022 saakka tartuntatautilain pykälän 58 g perusteella kahdeksi viikoksi kerrallaan
määrättäviä tilarajoituksia, jotka koskevat mm. ryhmäliikuntaan ja kontaktilajien harrastamiseen käytettäviä
tiloja, kuntosaleja, uimahalleja sekä kauppakeskusten yleisiä tiloja. Rajoitukset eivät kuitenkaan koske ammattiurheilemista, yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa, vuonna 2004 tai sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa eikä lakisääteisten palvelujen toteuttamista. Helsingin
ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella on myös voimassa kokoontumisrajoitus, jonka mukaan henkilömäärästä riippumatta kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. Kyseisen päätöksen voimassaoloa on jatkettu 31.1.2022 saakka. Vaikka oheiset päätökset eivät suoraan koske
lukion toimintaa, niin ne antavat mahdollisia viitteitä siitä, että myös oppilaitosten toimintaa oltaisiin rajoittamassa. Sosiaali- ja terveysministeriö esitti keskiviikkona, että kouluissa ja oppilaitoksissa tulisi siirtyä etäopetukseen kevätlukukauden alkaessa. Esitys on herättänyt ristiriitaisia kannanottoja. Valtakunnallisia päätöksiä on asiasta nykytiedon mukaan luvassa pe 7.1.2022. Valtakunnallisten linjausten perusteella paikalliset
viranomaiset tekevät päätöksen mahdollisesta etäopetukseen siirtymisestä. Tämänhetkisen tiedon mukaan
kevätlukukausi kuitenkin aloitettaisiin lähiopetuksessa 10.1.2022.
Jos kevätlukukausi aloitetaan lähiopetuksessa, on syytä jälleen muistuttaa koronataudin leviämisen estämiseksi noudatettavista keskeisistä periaatteista. Opetukseen ei tule osallistua sairaana. Jos on pienimpiäkin
koronaan viittavia oireita, tulisi jäädä kotiin. Tällöin on myös hyvä tehdä koronapikatesti. Vaikka testi näyttäisi
negatiivista ja oireet jatkuvat, niin silloinkin pitää edelleen pysyä kotona ja opiskella kursseihin / opintojaksoihin kuuluvia asioita itsenäisesti. Kurssien suoritusohjeet löytyvät pääsääntöisesti kurssin sähköisestä oppimisympäristöstä. Jos opiskelijalla tai perheessä todetaan korona, tulisi jäädä 10 päivän karanteeniin oireiden alkamisesta. Oppilaitos ei enää nykyohjeiden mukaisesti kartoita mahdollisia altistuneita, vaan nuoren
tulisi itsenäisesti tiedottaa asiasta niille, joiden kanssa on ollut lähikontaktissa. Myös allekirjoittaneelle tieto
olisi hyvä välittää joko Wilma-viestillä tai sähköpostilla. Oppilaitos tiedottaa yleistiedotteilla mahdollisista
tartuntatapauksista. Oppilaitoksessa tulee noudattaa hyvää käsihygieniaa sekä pitää maskia aina, kun se on
mahdollista ja siihen ei ole olemassa terveydellistä estettä. Lisäksi lähikontaktit kannattaa rajata minimiin.
Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa maskia ei voi pitää. Altistumisen tulkitaan tapahtuneen tilanteissa,
joissa toiselta tai molemmilta osapuolilta puuttuu maski.
Pahentunut koronatilanne saattaa vaikuttaa merkittävästi kevään ohjelmaan ja keväälle suunniteltuihin tapahtumiin. Lukuvuoden kolmas jakso on päättymässä helmikuun alussa. Jakson päätteeksi on päättöviikko ja
helmikuun alussa vielä abeilla lisäksi preliminäärikokeet. Kyseisten kokeiden järjestämistapaa jouduttaneen
pohtimaan, jos oppilaitos siirtyy sitä ennen etäopetukseen. Abien perinteiset penkkarit sekä vanhojen tanssit
on suunniteltu järjestettäväksi to 10.2.2022. Nykytiedon valossa ainakin vanhojen tanssit tultaneen järjestämään mitä ilmeisimmin ilman yleisöä. Jos tanssit voidaan järjestää, yleisö seuraisi tansseja striimattuna. Myös
kevään 2022 ylioppilaskirjoitukset tultaneen todennäköisimmin viemään läpi erityisjärjestelyin. Siitä on kokemusta jo neljältä edelliseltä kirjoituskerralta. Kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistuu kaiken kaikkiaan 229
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kokelasta. Suurimpina kirjoituspäivinä kokelaita on yhtä aikaa paikalla noin 180. Kirjoitukset tultaneen järjestämään liikuntasalin lisäksi myös luokkatiloissa. Kyseisten päivien ajaksi opetus siirretään kyseisistä luokista
joko toisiin luokkiin tai kokonaan etäopetukseen.
Lukio on viimeisten vuosien aikana ollut muutosten kourissa. Viime syksynä astui voimaan oppivelvollisuuden
laajennus sekä otettiin käyttöön uudet opetussuunnitelmat. Keväällä 2022 tulevat voimaan uudet ylioppilastutkintoa koskevat määräykset. Kyseiset määräykset koskevat keväällä 2022 ja sen jälkeen tutkintonsa aloittavia. Tutkinnossa minimissään kirjoitettavien aineiden määrä nousee neljästä viiteen. Samalla jako pakollisiin ja ylimääräisiin kokeisiin poistuu. Tutkinnon suorittamisen aikana voi myös kirjoittaa saman oppiaineen
eri oppimääriä. Myös tutkinnon vanhenemiseen tulee muutoksia. Rehtorin info ylioppilastutkinnon keskeisistä muutoksista pidetään Teamsissa ti 25.1.2022 klo 18.00. Kutsu tilaisuuteen julkaistaan erikseen Wilmassa.
Hyvää alkavaa kevätlukukautta kaikille
Pertti Tuomi
***************************************************************************************
Kevään 2022 tärkeitä päivämääriä:
Kevätlukukausi 2022: ma 10.1.2022 - la 4.6.2022
•
•
•

Talviloma (vko 8) 21.2. - 27.2.2022
Pääsiäisloma pe 15.4.2022 - ma 18.4.2022
Helatorstai to 26.5.2022

Lukiokoulutuksen jaksot

Päättöviikot

Arvosanat Wilmassa

3. jakso 1.12.2021 - 8.2.2022
4. jakso 9.2.2022 – 10.4.2022
5. jakso 11.4.2022 – 4.6.2022

1.2.-8.2.2022
1.4.-8.4.2022
25.5.-2.6.2022

ke 2.3.2022
ke 27.4.2022
pe 3.6.2022

Yleistentit

Ilmoittauduttava viimeistään

•
•
•
•
•
•

to 13.1.2022 klo 15.00
to 27.1.2022 klo 15.00
to 10.3.2022 klo 15.00
to 31.3.2022 klo 15.00
to 5.5.2022 klo 15.00
to 19.5.2022 klo 15.00

ke 22.12.2021
to 20.1.2022
to 3.3.20222
to 24.3.2022
to 28.4.2022
to 12.5.2022

Muita tärkeitä päivämääriä
• Penkkarit 10.2.2022
• Vanhojen tanssi-ilta 10.2.2022
• Vanhojen päivä 11.2.2022
• Lukion toimintapäivä 3.6.2022
• Kevätjuhla 4.6.2022, Ylioppilasjuhla klo 11.00
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Preliminäärikokeet
ke 9.2.2022
ma 14.2.2022
ti 15.2.2022
ke 16.2.2022
to 17.2.2022
pe 18.2.2022

Preliminääri: äidinkieli, kirjoitustaidon koe
Preliminääri: PS, FI, HI, FY, BI
Preliminääri: vieras kieli, pitkä oppimäärä
Preliminääri: äidinkieli, lukutaidon koe ja suomi toisena kielenä -koe
Preliminääri: UE, UO, ET, YH, KE, GE, TE
Preliminääri: matematiikka / ruotsi

Ylioppilaskirjoitukset
ti 15.3.2022
to 17.3.2022
pe 18.3.2022
ma 21.3.2022
ke 23.3.2022
pe 25.3.2022
ma 28.3.2022
ke 30.3.2022

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

Ennakkotietoja lukuvuodesta 2022-2023:
Luku- loma-ajat 2022-2023
Syyslukukausi 09.08.2022 - 22.12.2022 (91 työpäivää)
• Syysloma 17.10.2022 - 23.10.2022 (vko 42)
• Maanantai 05.12.2022 (vapaapäivä)
• Itsenäisyyspäivä 06.12.2022 (vapaapäivä)
• Joululoma 23.12.2022 - 08.01.2023
Kevätlukukausi 09.01.2023 - 03.06.2023 (96 työpäivää)
• Talviloma 20.02.2023 - 26.02.2023 (vko 8)
• Pääsiäinen 07.04.2023 - 10.04.2023
• Vapunpäivä 01.05.2023 (vapaapäivä)
• Helatorstai 18.05.2023 (vapaapäivä)
• Perjantai 19.05.2023 (vapaapäivä)
Työpäiviä yhteensä 187.

Lisätietoja osoitteesta: lukio.kerava.fi
rehtori Pertti Tuomi
email. pertti.tuomi@kerava.fi
puh. 040 318 2212
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