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HYVÄT VANHEMMAT 

  

Tämän oppaan tarkoituksena on kertoa teille tärkeitä asioita opiskelusta 

Rautalammin lukiossa. Opiskelijoiden ja heidän kotiväkensä keskuudessa 

kouluamme pidetään poikkeuksellisen lämminhenkisenä yhteisönä, jossa 

vallitsee välittämisen ja syvaitsevaisuuden henki. 

 

Haluamme säilyttää tämän ilmapiirin jatkossakin. Siksi toivommekin, että 

otatte yhteyttä opettajiin ja muuhun henkilökuntaan missä tahansa teitä 

mietityttävissä, opiskeluun liittyvissä tilanteissa. Olemme täällä ennen 

kaikkea nuoria mutta myös teitä varten. Jokainen nuori on tärkeä ja arvokas 

omana itsenään, meillä ja teillä siellä kotosalla on yhteinen määränpää, 

nuoren oppiminen, kasvu ja hyvinvointi. 

  

Lukioaika kuluu hämmästyttävän nopeasti, mutta vielä hämmästyttävämpi 

on nuoren kehitys sinä aikana. Kasvu on kiihkeää. Kolmen vuoden ajan 

tavoitellaan niitä tietoja ja taitoja, joita nuori tarvitsee jatko-opintopaikan 

saavuttamiseksi. Ennen kaikkea opiskellaan kuitenkin elämää varten – 

opitaan ymmärtämään maailmaa monien eri tieteenalojen näkökulmien 

kautta ja eletään ihanaa nuoruutta.  Näinä vuosina on tärkeää tutustua 

omaan itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa, sekä oppia työskentelemään ja 

elämään erilaisten persoonien kanssa keskinäisen kunnioituksen 

ilmapiirissä. Tähän kaikkeen Rautalammin lukio on erinomainen ympäristö. 

 

Pidetään yhtä ja ollaan yhteydessä! 

Virpi Jaakkonen, opinto-ohjaaja lv. 2016-2017 

Anne Syrjänen, opinto-ohjaaja lv. 2017-2018 
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YHTEYSTIEDOT 

 

RAUTALAMMIN LUKIO 

Alavantie 1      

77700  RAUTALAMPI                 

Sähköposti: rautalamminlukio@rautalampi.fi   

 

 

Rehtori  Eeva Ruotsalainen   040 551 4361 

Toimistosihteeri Anu Sjöberg   040 549 2860 

Opettajainhuone    040 178 7008 

Opinto-ohjaaja Anne Syrjänen  040 572 5737 

     
 

Kouluterveydenhoitaja     040 721 8419 

Koulukuraattori    040 178 7002 

Ajanvaraukset kuraattorille ja terveydenhoitajalle Wilmassa 

 

Talonmies  Juha Kukkonen  0400 481 286 

Keskuskeittiö Ritva Pöntinen  040 846 1895 

 

SUNNUNTAIN KYYDIT JUNALTA 

Taksi   Juha Lindroos   040 765 3398 

Tekstiviestillä lauantaina klo 12. mennessä, myös kyydin peruuttaminen. 

  

 RATSASTUSKESKUS  

 Ratsastuksenopettaja:    Tiina Vainikainen 0400 507 189 
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OPETTAJAT 

sähköposti etunimi.sukunimi@rautalampi.fi 

 
Jaakkonen Virpi historia, yhteiskuntaoppi, psykologia 
040 572 5737 
 
Kinnunen Sirpa  lyhyt matematiikka, kemia, fysiikka 
 
Laasonen Antti liikunta, terveystieto  
040 173 1731 
 
Loikkanen Sanna äidinkieli 
 
Marski Oili kuvataide 
 
Matilainen Jukka pitkä matematiikka, fysiikka, tietotekniikka 
0500 156 683  
 
Rintala Sami englannin kieli 
044 370 9675 
 
Ruotanen Inari ruotsin kieli, saksan kieli 
044 286 9961 
 
Savolainen Anni maantieto, biologia  
 
Sahlberg Heli uskonto 
 
Syrjänen Anne opinto-ohjaaja 
040 572 5737 
 
Tarvainen Anneli  musiikki 
anneli.tarvainen@suonenjoki.fi 
 
 
 
Opettajien tiedot löydät Wilmasta ja heille voi laittaa sitä kautta viestejä ja yhteydenottopyyntöjä. 

 

 

 

 

 

mailto:etunimi.sukunimi@rautalampi.fi
mailto:anneli.tarvainen@suonenjoki.fi
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AJAN TASALLA KOKO LUKUVUODEN 

TYÖJÄRJESTYS JA AIKATAULUT 
Koulun työjärjestys on jaksotettu viiteen osaan.  Kutakin oppiainetta opiskellaan siten yleensä 

viisi tuntia viikossa, yhteensä noin 38 tuntia jaksossa. Jaksojen lopussa on noin viikon mittainen 

koeviikko.  

Kurssien suoritus arvostellaan jaksojen päätyttyä. Mahdollisuus hylätyn kurssin 

uusintakuulusteluun on noin puolentoista viikon päästä jakson päättymisestä 

 

PÄIVÄIKATAULU 

  ykköset           kakkoset kolmoset 

1.tunti 08.30- 09.15  

2.tunti 09.25-10.10       

3.tunti 10.20- 11.05       10.20-11.05 10.15-11.00 10.10-10.55 

ruokailu 

 

4. tunti  11.45- 12.30 

5. tunti 12.40- 13.25 

6. tunti   13.35- 14.20    (kaksoistunti 13.35-15.05) 

7. tunti  14.25-15.10 

ruokailu porrastetusti klo 10.55 - 11.45, aamunavaus klo 9.20 - 9.25  kerran viikossa 

 

TYÖ JA LOMA-AJAT 

Koulutyö alkaa to 10.8.2017 klo 9.00 ja päättyy 2.6.2018 kevätjuhlaan ja lakkiaisiin, jotka alkavat 

klo 11.00 Matti Lohen koululla, Koulutie 14, Rautalampi. 

Lomat:   

 Syysloma   vko 42 (16.-22.10.2017)    

 Joululoma  23.12.2017-7.1.2018 

 Talviloma    vko 10 (5.-11.3.2018)    

 Pääsiäinen  30.3.-2.4.2018 

 Muu vapaapäivä 30.4.2018 

 

Vanhempainpäivä (opiskelijoiden työpäivä) lauantai 18.11.2017 
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KOULUTYÖ JAKSOITTAIN 

1. jakso 10.8.2.10.2017 
 Koulu alkaa 10.8.2017 klo 9.00 
 Tutorien järjestämää ohjelmaa varsinkin viikoilla 33 ja 34 
 syksyn ylioppilaskokeet 11.9.-4.10.2017 

 
koeviikko: Jakson lopussa 
2. jakso 3.10.-30.11.2017 

 Abipäivä Kuopion yliopistossa 13.11.2017 
 Helsinki International Horse Show 
 lukion vanhempainpäivä ja ohjelmalliset iltamat 18.11.2017 
 Kevään 2018 YO-kokeisiin ilmoittautuminen viimeistään 23.11.2017 

 
koeviikko: Jakson lopussa 
3. jakso 1.12.2017-6.2.2018 

 Abiturienttien Studia-koulutusmessut Helsingissä 28.11.-29.11.2017 
 Itsenäisyysjuhla ja YO-juhla 5.12.2017 
 Joulujuhla 22.12.2017 
 1. ja 2. jakson hyväksyttyjen kurssien uusintamahdollisuus 

 
koeviikko: Jakson lopussa 
 
4. jakso 7.2.-9.4.2018 

 YO-koe Äidinkieli 12.2.2018 
 venäjän kuuntelu 14.2.2018 
 potkiaiset 14.2.2018 
 penkkarit 15.2.2018 
 vanhojen päivä 16.2.2018 
 kirjalliset YO-kokeet: 12.3 - 26.3.2018 

 
koeviikko: Jakson lopussa 

5. jakso 10.4. - 2.6.2018 
 kakkosten opintoretki 
 kevätkirkko1.6.2018 
 kevätjuhla ja lakkiaiset la 2.6.2018 klo 11.00 
 hyväksyttyjen kurssien (3.- 5. jakso) uusintakoemahdollisuus 
 syksyn 2018 YO -kokeisiin ilmoittautuminen 

 
koeviikko: Jakson lopussa 
 

NÄIN OPISKELLAAN LUKIOSSA  
 

LUOKATTOMUUS 
Luokaton lukio antaa opiskelijalle mahdollisuuden opiskella oman hyväksytyn suunnitelman 

mukaisesti - opiskeluajan pituus, työmäärä ja opinto-ohjelma voivat olla eri oppilailla erilaisia. 

Luokattoman opiskelun perusajatus on joustavuus. Opiskelija saa itse päättää, mitä kursseja hän 

vuoden aikana suorittaa. Siksi opiskelu vaatii myös suunnittelua ja pitkäjänteisyyttä, tavoitteista 

tulee pitää kiinni. Opintosuunnitelman muuttaminen lyhytnäköisin perustein voi aiheuttaa 

myöhemmin ongelmia ja turhaa opiskeluajan pitenemistä.  
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OPISKELUAIKA 

Lukion oppimäärä on laajuudeltaan kolmivuotinen. Lukio-opinnot on mahdollista suorittaa myös 

kolmessa ja puolessa tai neljässä vuodessa. Opiskelijan on valittava opinto-ohjelmaansa 

vähintään 75 kurssia. Opetettavat kurssit sijoitetaan jaksoihin siten, että opiskelija voi opetukseen 

osallistuen suorittaa lukion oppimäärän 13 jaksossa. Alle kolmen vuoden opiskelu edellyttää 

aineiden itsenäistä opiskelua. 

Jotta opiskelu sujuisi suunnitelmien mukaan, opiskelijan kannattaa seurata kurssien kertymistä. 

Kolmen vuoden opiskelussa suositeltava vähimmäiskurssimäärä on 1. ja 2. vuosikurssilla noin 30 

kurssia ja 3. vuosikurssilla vähintään 15 kurssia. Neljän vuoden opiskelu edellyttää minimissään 

neljän kurssin opiskelua joka jaksossa. Jokaisen opiskelijan tulee itse huolehtia siitä, että ainakin 

vähimmäiskurssimäärä tulee täyteen. Muuten jäävät saamatta niin päättötodistus kuin myös 

ylioppilastodistus. Kurssien kertymistä voi tarkistaa myös ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan 

kanssa.  

  

POISSAOLOT  
Lukiolaki edellyttää opiskelijan osallistumista opiskeluun, joten poissaoloon tulee pyytää lupa. 

Luvan myöntää ryhmänohjaaja tai lukion rehtori. Milloin lupaa ei ole voitu ennakolta pyytää, tulee 

oppilaan mahdollisimman pian ilmoittaa poissaolosta ryhmänohjaajalle. 
  

 Luvallisia poissaoloja ovat 

* rehtorin tai ryhmänohjaajien etukäteen myöntämät poissaolot 

* huoltajien, terveydenhoitajan tai lääkärin todistamat sairaustapaukset 

* opettajan kanssa sovittu itsenäinen opiskelu 
  

Huomaa myös: 

·         koeviikolle ei myönnetä lomaa 

·         kaikkien etukäteen myönnettyjen poissaolojen edellytyksenä on, että opiskelija on pyytänyt 

opettajilta korvaavat tehtävät ja tekee vaadittavat tehtävät 

·         jos opiskelija on poissa kurssilta enemmän kuin 5 tuntia, katsotaan kurssi keskeytyneeksi 

(poikkeus vain erityisestä syystä) 

·        mikäli poissaoloja kertyy runsaasti, selvitellään tilannetta yhdessä opiskelijan ja 

opiskeluhuollon kanssa opiskelun tukemiseksi 

Huoltaja hyväksyy poissaolot Wilma-järjestelmään https://edu.rautalampi.fi/ 

 

 UUSINTAKUULUSTELU 
  

Jos opiskelija on saanut kurssista heikon arvosanan tai tullut muuten hylätyksi, hänellä on 

mahdollisuus parantaa arvosanaansa kerran erikseen järjestettävässä uusintakuulustelussa.   

  

https://edu.rautalampi.fi/
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OPINTO-OHJELMAN MUUTTAMINEN 
  

Jos opiskelija aikoo vaihtaa matematiikan opintojen laajuutta tai jättää valitsemiaan kursseja pois, 

hänen on ensin neuvoteltava ko. aineen opettajan kanssa ja sen jälkeen jätettävä myös 

vanhempien allekirjoittama ilmoitus opinto-ohjelman muutoksesta kansliaan. 

  

OPINTOJEN EDISTYMISEN SEURANTA JA JAKSOTULOSTE 
  

Vanhemmille annetaan tunnukset Wilma-järjestelmään (edu.rautalampi.fi), josta voi seurata 

opiskelujen edistymistä. Kolmannen jakson päätyttyä huoltajille lähetetään tiedote opiskelijan 

kurssisuorituksista ja ryhmänohjaajan sanallinen palaute. Tulosteessa on tummennettuna 

merkitty jaksossa opiskeltujen kurssien arviointi. Arvosanat on merkitty numeroin 4-10 tai 

kirjaimin. S on suoritusmerkintä ja K merkitsee keskeneräistä kurssia (tehtävät tekemättä tai 

poissaolot selvittämättä tms). Keskenjäänyt kurssi tulee suorittaa kahden seuraavan jakson 

aikana. 

 

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 
  

Kodin ja koulun yhteistyö varmistaa opiskelijan hyvinvoinnin ja parhaan opiskelumenestyksen. 

Tukea opiskeluun antaa koulun koko henkilökunta. Koulu on aloitteellinen yhteistyön 

käynnistämisessä, mutta toivottavaa olisi myös vanhempien aktiivisuus, esimerkiksi 

sairastapausten tai muun huolen yhteydessä. Lukiossa tehdään työtä aikuistuvien nuorten 

kanssa. Täysi-ikäisyydestäkin huolimatta yhteistyö kodin kanssa on tärkeää. Yhteistyön tulee olla 

luottamuksellista, avointa ja rakentavaa. Huolten puheeksiottamiseen kodin kanssa tulee olla 

matala kynnys, kuitenkin opiskelijan mielipidettä kunnioittaen.  

Kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön kuuluvat vanhempainpäivät, joissa vanhempien 

näkemyksistä ja toiveista keskustellaan, tehdään kyselyitä ja annetaan palautetta puolin ja toisin. 

Vanhemmat saavat vuosittain kirjallisen tiedotteen opiskelijan edistymisestä puhelimitse 

tapahtuvien yhteydenottojen lisäksi. Opiskelijan kanssa keskustellaan ennen yhteydenottoa ja 

täysi-ikäiseltä opiskelijalta tarvitaan lupa.  Tavoitteena on tunnistaa oppimisvaikeudet ja muut 

ongelmat mahdollisimman varhain sekä puuttua niihin.   

Lukion vanhempainpäivä järjestetään marraskuussa.  

 

OPISKELIJAN HYVINVOINNIN TUKEMINEN 
  
Opiskelijan kannalta hyvin toimiva opiskeluhuolto tarkoittaa sitä, että opiskelija kokee koulun 

turvalliseksi ja oppimista edistäväksi työskentely-ympäristöksi, saa tarvitsemaansa ohjausta ja 

huolenpitoa sekä tulee kuulluksi koulun päivittäisessä arjessa ja saa tarvittaessa ohjausta 

ongelmatilanteissa. 
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OPSKELUHUOLTORYHMÄ 
  

Opiskeluhuoltoryhmään kuuluu rehtori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, koulukuraattori, 

koulupsykologi ja tarvittaessa muita asiantuntijoita. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa tai 

tarvittaessa. Ryhmä vastaa koulun opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, 

toteuttamisesta ja arvioinnista ja laatii vuosittaisen toimintasuunnitelman ja painopistealueet 

lukion opiskeluhuoltotyölle. 

Monialainen yksilökohtainen asiantuntijaryhmä  

kootaan yksittäisen opiskelijan tai opiskelijaryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon 

palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai opiskeluhuollon palveluiden 

edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu 

tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Ryhmä nimeää keskuudestaan 

vastuuhenkilön. Asiantuntijoiden nimeäminen ryhmän jäseniksi ja muiden yhteistyötahojen tai 

oppilaiden läheisten osallistuminen ryhmän työskentelyyn edellyttää opiskelijan/ ja tai huoltajan 

suostumusta. 

Asiantuntijaryhmä kootaan opiskeluhuoltoryhmän jäsenistä (kuraattori, terveydenhoitaja, opo, 

psykologi). Palaveriin osallistuu opiskelija ja huoltaja opiskelijan suostumuksella. Ryhmään voi 

kuulua myös koulun muita opettajia tai asiantuntijoita. Yksittäistä opiskelijaa koskevan asian 

käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus.  

 

Kouluterveydenhoitaja  

tekee lukion opiskelijoille tarvittavat terveystarkastukset seulontatutkimuksineen. Koulun 

terveydenhoitajan puoleen voi kääntyä kaikissa terveyteen liittyvissä asioissa. Hänen kauttaan 

voi ohjautua muihin tarvittaviin terveydenhuollon palveluihin. Kouluterveydenhoitajan p. 040 7218 

419. Terveydenhoitajalle voi varata ajan päivittäin Wilman kautta tai puhelimitse. Tietoa löytyy 

myös osoitteesta http://peda.net/veraja/rautalampi/mattilohen/terveydenhoitaja  

 

Koululääkärin tarkastusta tarjotaan 2. vuoden opiskelijoille. Miespuolisille opiskelijoille 2. vuoden 

lääkärintarkastus on kutsuntatarkastus, muutoin lääkäripalvelut saa Rautalammin 

terveysasemalta. Ajanvaraus omalääkärin tai omahoitajan vastaanotolle alueittain ma-pe klo 8-9 

ja klo 12.30-13.30.  

 

Eteläinen alue puh. 044-4131 258 

Itäinen alue puh. 044-4131 256 

Kiireellinen ensiapu puh. 044-4131 255 
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Hammashoito 

Opiskelija saa tarvitsemansa hammashoidonpalvelut Rautalammin terveysaseman 

hammashoitolasta. Ajanvaraus hammashoitolaan on ma-to klo 7.45-14.00 ja pe 7.45-12.00. Puh. 

044 4131 235   

 

Koulukuraattorin  

tavoittaa puhelinnumerosta 040 178 7002 ja Wilma viestillä s-postilla 

helena.korhonen@rautalampi.fi. Kuraattori päivystää lukiolla Wilmassa ilmoitettuna päivänä ja on 

myös tavattavissa sovittaessa. Kuraattorille voi varata ajan Wilman kautta. Vapaita aikoja 

viikottain.  

Kuraattori on lukion sosiaalityöntekijä. Hänen kanssaan voi keskustella luottamuksellisesti 

kaikista huolista kuten sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä asioista, erilaisista elämänmuutoksista, 

sosiaaliturvasta ja opiskeluun liittyvistä huolista. Myös huoltajat ja koulujen henkilökunta voivat 

ohjata nuoren kuraattorille.  

 

Psykologi 

Koulupsykologi työskentelee Rautalammilla keskiviikkoisin ja edistää oppilaiden hyvinvointia 

yhdessä muun koulun henkilökunnan kanssa. Koulupsykologi pyrkii edistämään oppimista 

opiskelijan vahvuuksia tunnistamalla. Koulupsykologiin voi yhteyttä ottaa, jos kokee itsellään 

olevan esim. oppimisen tai keskittymisen vaikeutta, masennusta tai ahdistuneisuutta. Arjen ja 

elämän hallintaan liittyvissä kysymyksissä (esim. univaikeudet, ajan hallinta, opiskelutekniikat) 

koulupsykologin kanssa käytävät tukikeskustelut voivat helpottaa koulunkäyntiä.  

Mielenterveys -ja psykologipalvelut ovat saatavissa myös mielenterveyskeskuksen Nuorten 

työryhmästä. Ohjaus-, tuki- ja hoitokäynneillä psykologin luona kartoitetaan opiskelijan 

elämäntilannetta, mieltä painavia asioita sekä tuen tarvetta. Tämä tapahtuu lähinnä opiskelijan ja 

psykologin välisin keskusteluin. Tarvittaessa psykologi voi tehdä oppimiseen liittyviä tutkimuksia. 

Työryhmään kuuluu myös lääkäri, joka tekee lähetteen tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Nuorten 

työryhmään voi hakeutua terveydenhoitajan tai kuraattorin kautta tai ottaa itse suoraan yhteyttä. 

Ajanvaraus nuorten työryhmään ma-pe klo 9-10. Puh. 0400 711936. 

Asuminen  

Lukiolla ei ole asuntolaa. Vaikka opiskelijat asuvat omissa vuokra-asunnoissaan, voi kaikissa 

asumiseen liittyvissä pulmissa kääntyä vuokranantajan lisäksi myös koulusihteerin puoleen. 

Kuraattori käy uusien opiskelijoiden kanssa asumiskeskustelun, jonka tarkoituksena on tukea 

opiskelijan itsenäistä asumista. Kaikki vuokranantajat eivät vaadi koti-irtaimistovakuutusta, mutta 

mahdollisten vahinkojen varalta olisi hyvä hankkia vakuutus. Mikäli opiskelijan asumisesta tai 

arjen sujumisesta on huolta sairastumisen tai muun syyn vuoksi voi opiskelija ja huoltaja olla 

yhteydessä myös kuraattoriin, etsivään nuorisotyöntekijään tai terveydenhoitajaan.  
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Opinto-ohjaus 

 Opinto-ohjaaja pitää jokaisen luokka-asteen opiskelijoille oppitunteja, joilla käsitellään 

opiskeluun, jatko-opintoihin ja urasuunnitteluun liittyviä asioita. Luokkatuntien lisäksi opolla on 

vastaanottoaika henkilökohtaista opinto- ja ammatinvalintaohjausta varten erikseen ilmoitettavina 

aikoina. Ohjaukseen kuuluu myös mm. pienryhmätunteja, oppilaitosvierailuja ja ammatteihin 

tutustumista. 

Opinto-ohjauksesta huolehtivat myös rehtori ja kunkin opiskeluryhmän ryhmänohjaajat. 

Ryhmänohjaustuokiot pidetään viikoittain ruokatunnilla klo 11.25 – 11.40 sekä tarvittaessa on 

pitempi ryhmänohjaustunti. 

Ryhmänohjaaja 

Ryhmänohjaaja perehdyttää opiskelijan lukio-opiskelun alkuun. Hän informoi ryhmänsä 

opiskelijoille ajankohtaiset asiat viikoittaisissa ryhmänohjaustuokioissa. Ryhmänohjauksen 

tavoitteissa painotetaan opiskelijoiden yhteisöllisyyden kehitystä ja sitä tuetaan koko lukio-

opiskelun ajan; ryhmänohjaaja ohjaa koulun perinteisiin ja tapoihin sekä on mukana yhteisten 

tapahtumien suunnittelussa. Opiskelukohtainen ohjaus ja neuvonta, johon kuuluu opintojen 

etenemisen seuranta, ovat ryhmänohjaajan vastuualuetta kuten myös yhteydenpito koteihin ja 

osallistuminen opiskeluhuoltoryhmän toimintaan tarvittaessa. 

 

TUTORIT JA OPPILASKUNTA 
  

Koulun tutor-opiskelijat ovat toisen vuoden opiskelijoita, joiden tehtävänä on erityisesti uusien 

opiskelijoiden ohjaaminen. He pyrkivät toiminnallaan vaikuttamaan niin, että uudet opiskelijat 

tutustuisivat uuteen kouluun ja muihin opiskelijoihin mahdollisimman vaivattomasti.  He myös 

perehdyttävät lukio-opintojen alussa opintojen kulkuun ja valintoihin. Pitkin lukuvuotta on erilaisia 

tapahtumia ja tempauksia. 

Oppilaskunta muodostuu kaikista lukion opiskelijoista. Oppilaskunnan keskuudestaan valitsema 

hallitus toimii linkkinä opiskelijoiden ja opettajien välillä sekä tuo esiin opiskelijoiden toiveita ja 

ehdotuksia, jotka liittyvät koulun toimintaan ja elämään. Se myös järjestää tapahtumia ja 

toimintaa. 

 

OPINTO- JA ASUMISTUKI 
  

Lukiolaiselle voidaan myöntää hakemuksesta opintotukea, joka muodostuu opintorahasta sekä 

mahdollisesta valtion takaamasta opintolainasta. Kun olet täyttänyt 17 vuotta, voit saada 

opintorahaa seuraavan kuukauden alusta alkaen. Tuen määrään voi vaikuttaa vanhempiesi tulot. 

Lisätietoa http://www.kela.fi/opintotuki-opintoraha Tuen saamisen edellytys on vähintään 10 

kurssin opiskelua lukukaudessa. Opintotukiaikaa on rajattu lukio-opinnoissa siten, että viidennen 

vuoden jälkeen tukea ei enää saa. Opintotukiasioita hoitaa koulusihteeri 040 549 2860. 

http://www.kela.fi/opintotuki-opintoraha
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Hakemukset on jätettävä liitteineen koulun kansliaan viimeistään kuukautta ennen toivottua 

voimaantuloa. Opintotukea voi hakea myös verkossa osoitteessa kela.fi ja tällöin koulu toimittaa 

Kelaan tarvittavat liitteet. 

Asumistuessa huomioitaviin enimmäisasumismenoihin vaikuttavat ruokakunnan koko ja asunnon 

sijaintikunta. Asumistuki on 80 % enintään enimmäisasumismenojen suuruisista hyväksyttävistä 

asumismenoista, jos tulot eivät vaikuta asumistukeen. Lisätietoa http://www.kela.fi/yleinen-

asumistuki  

 

KOULUMATKATUKI 
  

Voit saada koulumatkatukea, jos 

 koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan 

 koulumatkasi kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa (ei koske Waltti-

seutuliikennettä, koulukuljetusta eikä itse järjestettyä kulkutapaa) ja 

  teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa. 

 

Koulumatka on lyhin autoreitti kodin ja oppilaitoksen välillä. Jos tämä lyhin reitti on alle 10 

kilometriä, et voi saada koulumatkatukea, vaikka linja-auton kulkema matka olisi pidempi. 

 

Opiskelijan maksuosuus on enintään 43 €/kk. Opiskelija täyttää koulumatkatukihakemukset ja 

saa ostotodistuksen koululta. Tämän ostotodistuksen kanssa mennään matkahuollon 

toimipisteeseen, josta saa ostettua tukeen oikeuttavan matkakortin. Koulumatkatukea saavan 

tulee ilmoittaa Kelaan viikon yhtäjaksoisesta poissaolosta. Poissaolojakso vähentää 

koulumatkatukea. Kaikkia koulumatka-asioita hoitaa toimistosihteeri. Lisätietoa löytyy 

http://www.kela.fi/koulumatkatuki  

 

OPISKELIJAKORTTI 
  

Lukiolaisen on mahdollista hankkia Suomen Lukiolaisten Liiton jäsenkortti (25 €). Tällä kortilla 

saa alennusta juna ja linja-automatkoista sekä muita opiskelijalle suunnattuja etuja. 

 

http://www.kela.fi/kenelle_enimmaisasumismenot
http://www.kela.fi/yleinen-asumistuki
http://www.kela.fi/yleinen-asumistuki
http://www.kela.fi/koulumatkatuki
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KOLME VUOTTA LUKIOTA — TAI NELJÄ 

1. OPINTOVUOSI  
  

Lukiossa opiskelutahti on nopeampaa kuin peruskoulussa. Kotitehtävät kannattaa tehdä alusta 

asti päivittäin - se parantaa tuloksia ja ehkäisee väsymistä. Onnistuminen kannustaa jatkamaan 

samaan tapaan.  

 

Ensimmäiset viikot:  

Opiskelijat ovat tehneet kurssivalinnat valmiiksi keväällä tai kesäkuun tutustumispäivänä. 

Ryhmänohjaajat ja tutorit sekä opinto-ohjaaja tarkistavat valintoja opiskelijoiden kanssa heti 

koulun ensimmäisenä päivänä. Uudet opiskeluun liittyvät asiat opitaan hyvin nopeasti. Rehtori, 

ryhmänohjaajat, opettajat, koulusihteeri, opinto-ohjaaja ja tutorit ovat valmiita auttamaan kiperissä 

tilanteissa ja kysymyksissä. On illanviettoja ja tapahtumia.  

 

Mopokaste: 

Tutorit järjestävät 1. vuoden opiskelijoille mopokasteen ensimmäisten viikkojen aikana. 

Tilaisuudet ovat mukavia – kenenkään ei tarvitse pelätä mitään. Tarkoitus on, että kaikilla on 

hauskaa!  
  

 

Vanhempainpäivä ja ohjelmallinen illanvietto: 

Lukion vanhempainpäivä järjestetään marraskuussa. Tilaisuudessa käsitellään ensimmäisen 

jakson asioita, käydään läpi perustietoa lukio-opiskelusta, saadaan tietoa opiskelijoiden 

ajatuksista sekä kuullaan terveydenhoitajan ja opinto-ohjaajan puhetta siitä, millä tavoilla koulu 

pyrkii tukemaan opiskelijan elämää Rautalammilla ja Rautalammin lukiossa. Vanhempainpäivä 

päättyy opiskelijoiden ja opettajien järjestämään ohjelmalliseen juhlaan.  

  

Pikkujoulu: 

Joulukuussa ennen lomaa pidetään perinteinen pikkujoulujuhla torttuineen ja glögeineen. Ykköset 

suunnittelevat ja valmistavat ohjelman ryhmänohjaajien ohjaamina. Juhla on tarkoitettu koko 

kouluväelle. 

2. OPINTOVUOSI 
  

Toisen vuoden aikana lukiossa opitaan ehkä eniten! Kursseja on paljon ja on huolehdittava siitä, 

että tarvittavat pakolliset kurssit tulevat suoritettua ajallaan. Ylioppilaskirjoitukset ovat monen 

mielessä, koska suurin osa opiskelijoista hajauttaa kirjoitukset ja aloittaa ne jo kolmannen 

opiskeluvuoden syksyllä. Sitova ilmoittautuminen niihin on jo toisen vuoden keväällä. 
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Vanhojen tanssit: 

Helmikuussa on vuoden kohokohta: koulun vanhat eli 2. vuoden opiskelijat tanssivat vanhoja 

tansseja. Esityksiä on kolme, joista yksi illalla. Kaikki läheiset, ystävät ja kyläläiset ovat silloin 

tervetulleita seuraamaan upeaa esitystä ja tanssimaan illan päätteeksi itsekin. 

3. OPINTOVUOSI 
  

Viimeinen vuosi on lyhyt, mutta työntäyteinen. Suurin osa opiskelijoista aloittaa 

ylioppilaskirjoitukset jo syksyllä. 

Kevään ylioppilaskirjoitukset ovat helmi- ja maaliskuussa. Samoihin aikoihin opiskelijat hakevat 

korkeakouluihin varmistaakseen jatko-opiskelupaikan lukion jälkeen. Pääsykokeita järjestetään 

sekä touko- että kesäkuussa. 

Lukion päättötodistus on edellytys ylioppilastutkintotodistuksen saamiselle. Päättötodistus 

edellyttää vähintään 75 kurssin suorittamista tuntijaon ja suoritusohjeiden mukaisesti. Kurssien 

on oltava suoritettuina 4. jakson loppuun mennessä. Normaalisti abiturienttien opiskelu päättyy 3. 

jakson loppuun.  

 

Penkkarit: 

Abiturienttien koulutyö päättyy perinteiseen penkkari- eli penkinpainajaispäivään. Tämän jälkeen 

heillä alkaa tenttikausi ja lukuloma, jonka aikana syvennytään oppikirjoihin ja valmistaudutaan 

viimeistä rutistusta varten. Lukuaika on varsin lyhyt, joten opiskelijan kannattaa suunnitella 

aikataulu itselleen: aikaisin ylös hyvän yöunen jälkeen, sitten lukemaan, välillä ulos lenkille, kohta 

taas lukemaan jne. Aikataulun ei tarvitse olla tuon kummempi: terveellistä elämää oppikirjojen 

parissa! 
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TYÖPÄIVÄT 2017- 2018 

 



18 
 

HYÖDYLLISIÄ YHTEYSTIETOJA HUOLTAJILLE 
 

LUKION TOIMISTO 

Alavantie 1, 77700 Rautalampi 

p. 040 549 2860 

rautalamminlukio@rautalampi.fi 

 

TERVEYDENHOITAJA 

Anni Nuutinen 

p. 040 721 8419 

anni.nuutinen@sisasavontk.fi 

 

KURAATTORI 

koulukuraattori Helena Korhonen 

p. 040 178 7002 

helena.korhonen@rautalampi.fi 

 

ETSIVÄ NUORISOTYÖNTEKIJÄ  

- auttaa ja tukee nuoria koulun ulkopuolisten asioiden hoitamisessa, niin pienissä 

 kuin isoissa 

- ei ole viranomainen, mutta voi työskennellä nuoren kanssa oikeiden viranomaisten 

 löytämiseksi 

- on jokaisen alle 29-vuotiaan käytettävissä (yhteyttä saa siis ottaa myös nuori itse) 

- ”etsii” nuoria, jotka ovat syystä tai toisesta koulun tai muiden tahojen 

 tavoittamattomissa (esim. poissaolot) 

- ottaa vastaan koulupudokasilmoitukset alle 25-vuotiaista toisen asteen koulutuksen 

 keskeyttäneistä 

- voi tavata nuorta myös ilta-aikaan ja nuoren itse valitsemassa paikassa 

- on myös vanhempien, kavereiden, sukulaisten ym. käytettävissä, kun heillä on huoli 

 nuoresta tai yleisesti kysyttävää opiskelu-, työ-, asumis- ym. asioissa 

Työskentely etsivän nuorisotyöntekijän kanssa on nuorelle aina vapaaehtoista, ja painottuu niihin 

asioihin, joita nuori haluaa elämässään hoitaa. Yhteyttä saa ottaa AINA, kun on huolta – jos 

etsivä nuorisotyöntekijä ei ole oikea henkilö auttamaan, hän neuvoo oikean henkilön 

löytämisessä. 

p. 040 1354 922 (myös WhatsApp) 

etsivanuorisotyo@rautalampi.fi 

Facebook: Rautalammin etsivä nuorisotyöntekijä, 

Rautalammintie 4 (kirjaston yläkerta), 77700 Rautalampi 


