
Ryhmänohjaajan muistilista 
toisen vuoden 

vanhempainiltaan



Ajankohtaista toisen vuoden opinnoista
➢ Kolmen vuoden aikataululla tällä hetkellä (1. jakson jälkeen) olisi hyvä olla 

tehtynä noin 36 kurssia.
➢ Ensi keväänä olisi hyvä olla noin 60 kurssia.
➢ Abivuonna on aikaa koulunkäyntiin kolme ensimmäistä jaksoa.

○ kaikkien kurssien on oltava valmiina viimeistään huhtikuun 2022 lopussa

➢ Mahdollisesta opiskeluajan pidentämisestä on oltava yhteydessä omaan 
opinto-ohjaajaan. Pidentämisestä tehdään erillinen suunnitelma.



Täysi-ikäistymisen vaikutus
Opiskelijan tullessa täysi-ikäiseksi huoltajien Wilma-tunnukset lakkaavat 
automaattisesti toimimasta

➢ kotona kannattaa keskustella, miten toimia jatkossa

➢ koulun näkökulmasta hyvä vaihtoehto olisi, että opiskelija antaisi huoltajille luvan 
säilyttää huoltajatunnukset 

○ opiskelija menee omaan Wilmaansa selaimen kautta (→ lomakkeet → omat tiedot) 
ja antaa huoltajalle luvan tunnusten säilymiseen

○ onnistuu vasta opiskelijan täytettyä 18 vuotta

Abivuonna järjestetään vielä yksi vanhempainilta, jonka teemana on jatko-opinnot



Hellun kysely kevään etäopiskelusta (huhtikuu 2020)
➢ Vastaajia noin 350 (opetuksessa noin 450 opiskelijaa)

➢ Etätyöskentely koettiin ylikuormittavaksi. Noin 70 % vastaajista kertoi olleensa 

usein tai joskus ylikuormittunut. Noin 14 % oli jatkuvasti ylikuormittunut.

➢ Lähes 80 % vastaajista koki työmäärän olevan suurempi kuin 

lähiopetuksessa.

➢ Noin 90 % vastaajista koki saaneensa riittävästi tukea ja apua opettajilta ja 

opoilta.

➢ Noin 70 % vastaajista koki, että vapaa-aikaa oli jäänyt riittävästi opiskelun 

lisäksi. 



Hyvää etäopiskelussa

- enemmän vapaa-aikaa / aikaa nukkua
- parempi keskittyminen
- aikataulutuksen ja kalenterin käytön 

oppiminen
- omaan tahtiin opiskelu → tehokkaampaa

Hankalaa etäopiskelussa

- päivän jaksottaminen ja töiden 
aikatauluttaminen

- keskittyminen kotona
- stressin hallinta
- kokonaisuuden hallinta (milloin on livetunti, 

milloin itsenäistä, mitä ohjelmistoja 
käytetään)

Toiveita etäopiskelua varten:

- vähemmän tehtäviä
- tarkka kurssisuunnitelma heti alussa
- kurssien suoritus- ja arviointiperusteet esille
- mahdollisuus myös itsenäiseen etenemiseen eli ei kaikkia tunteja livenä 



➢ Millaisia ajatuksia nämä tulokset herättävät huoltajissa?
➢ Millaisia terveisiä huoltajilla on koulun väelle etäopintojen ajalta? (mahdollista 

seuraavaa etäilyyn siirtymää varten)



Myös toisen jakson alussa palattiin kakkosten kanssa 
etäopintoihin pienellä kyselyllä:

Vastauksia 138/239 
(kaksi kokonaista ryhmää puuttuu vastauksista)

Tämän kyselyn tuloksista on keskusteltu opiskelijoiden kanssa ryhmänohjaustuokiossa 29.10.2020.





Mitä uutta opit?
➢ opin paremmin lähiopetuksessa / opin paremmin etänä
➢ aikataulutus on haastavaa (“vielä ehtii, vaikka ei oikeasti ehdi”) / osaankin 

aikatauluttaa opintojani (“aamulla toimin tehokkaasti, kalenteri on oikeasti aika 
hyödyllinen”)

➢ olen laiska / minulla onkin itsekuria







Mihin oppiaineisiin vaikeudet liittyvät? 
➢ ongelmia matematiikassa kahdella kolmesta, joille jäi epäselvyyksiä
➢ ongelmia kemiassa, biologiassa tai fysiikassa kahdella viidestä, joille jäi 

epäselvyyksiä
➢ ongelmia jossain kielessä myös lähes joka viidennellä heistä, joille jäi 

epäselvyyksiä
➢ pieni osa vastaajista kertoi, että epäselvyyksiä jäi kaikkiin kevään 

oppiaineisiin

Matikkapaja, fy-ke -paja ja opintopaja (muut aineet) tarjoavat mahdollisuuden 
saada apua opintoihin. Aikataulut löytyvät Wilman tiedotteista!





Vanhojentansseista
➢ tanssiharjoitukset on tarkoitus järjestää kolmannessa jaksossa alkuperäisen 

suunnitelman mukaan
➢ varsinaisen vanhojenpäivän tanssiesitykset järjestetään, jos tilanne sallii
➢ alustava päivä wanhoille on perjantaina 12.2.2021


