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HATANPÄÄN LUKIO
•

Perustettu 1957 (Pirkanmaan Yhteiskoulu).

•

Toimii vuosina 2008-2009 saneeratussa
Rantaperkiön koulukiinteistössä.

•

Noin 380 opiskelijaa, vuosittainen sisäänotto 115.

•

Musiikkilinja (MUSA), vuosittain 26 uutta opiskelijaa.

•

Musiikkiteatterilinja (MUTE), vuosittain 26 uutta opiskelijaa.

•

LUVA (lukioon valmistava
koulutus maahanmuuttajille),
vuosittain 16:n opiskelijaa.

•

Päätoimista henkilökuntaa 26.

•

Keskiarvovaihtelu kevään 2018
yhteishaussa: 9,67 – 7,77.
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HATANPÄÄN LUKIOLLA ON MUSIIKKIPAINOTTEISEN
OPETUKSEN ERITYINEN KOULUTUSTEHTÄVÄ PIRKANMAALLA

•

1.8.2018 alkaen

•

toteutetaan Musiikkilinjalla ja Musiikkiteatterilinjalla

•

opiskelija voi keventää opintoja sellaisista pakollisista lukioaineista,
joita hän ei suorita ylioppilastutkinnossa
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HATANPÄÄN LUKIO YLPEÄNÄ ESITTÄÄ:
• 100% pätevä, ammattitaitoinen, kokenut ja mukava
opetushenkilökunta:
Annika Alapiha, ÄI, S2, MUTE,

Tuija Leppäharju, ÄI, S2, MUTE, RO 18D

Tiina Anttila, EN, RU, ES,

Suvi Marttila, RU, SA

Hiski Eronen MA, TVT, FY, RO 18A

Pia Nyman, EN, SA,

Anne-Mari Hietikko, S2, LUVA

Leena Paajanen, UE, PS,

Kaarle Huotari, MA, FY,

Marja Pajula, KE, MA, vararehtori

Mirva Ikola, LI, TE

Andrei Pukkila, FY, MA

Arto Kauppinen, YH, FI,

Anu Rasimus, MU,

Marita Kontio, EO

Sirpa Ruhanen, apulaisrehtori, RU, EN

Urpu-Elina Korhonen, KU

Susanna Simberg, RA, RU, RO 18B

Kaisu Lager-Ruuti, OPO 17B

Mari Vares, HI, YH

Aki Lahnajoki, MU, RO 18C

Katri Weiste, OPO 18A, C ja D

Elina Lehto, BI, GE

Teija Ärling, ÄI, S2
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TIETOA LUKIOSTA JA LUKIO-OPISKELUSTA:
•

Kotisivut www.hatanpaanlukio.fi esimerkiksi lukuvuoden kalenteri,
oppikirjaluettelot, tiedot ajankohtaisista konserteista ja esiintymisistä

•

Opinto-opas jaettu uusille opiskelijoille 1. koulupäivänä, on myös pdftiedostona www-sivuilla

•

Wilma: viikkotiedote seuraavan viikon asioista julkaistaan aina
perjantaisin

•

HaLu Facebook, ja HaLu Instagram, arjen iloja

•

Vanhempainillat, seuraavaksi:
• 1-vuoden opiskelijoiden vanhemmille 6.3.2019, teemana
hyvinvointi
• 2-vuoden opiskelijoille marraskuussa 2019, teemana
Ylioppilastutkinto

•

Kysymällä ryhmänohjaajalta (RO), OPO:lta, keneltä tahansa
henkilökunnan jäseneltä
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MIKSI LUKIOON?
• Oppimaan yleissivistystä, kielitaitoa
• Oppimaan omaa ajattelua, omaa tavoitteenasettelua, omaa
ajankäytön hallintaa
• Todellinen tie yliopistoon (yli 95% aloittaneista ylioppilaita) ja
ammattikorkeakouluun (yli 75% aloittaneista ylioppilaita)
• Pohja jatko-opinnoille Suomessa tai maailmalla
• Korkea koulutus ja sen tuomat valmiudet paras tapa selvitä
tulevaisuuden muutoksissa. Mitä korkeampi koulutus
suomalaisella on, sitä varmemmin hän työllistyy
• Aikaa omien valintojen kypsymiselle, toimiva pohja myös
ammatilliseen koulutukseen
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OPISKELU KURSSIMUOTOISESSA, LUOKATTOMASSA LUKIOSSA
• Opiskelun kesto on pääsääntöisesti 3 vuotta, mutta järjestelmä
joustaa 2,5:n, 3,5:n tai 4:n vuoden opiskeluun. Pidennys yli kolmeen
vuoteen OPO:n kautta neuvotellen.
• Opiskelijan suoritettava vähintään 75 lukiokurssia,
maksimissaan jopa sata kurssia, tavoitteena n. 80 kurssia järkevä.
• Opiskeltavista kursseista kaikille yhteisiä pakollisia kursseja on 47 / 51,
loput valitaan valinnaisista kursseista (valtakunnalliset
syventävät vähintään 10 kurssia, koulukohtaiset syventävät,
koulukohtaiset soveltavat kurssit).
• Yhden kurssin laajuus on yleensä 22-23 oppituntia plus päättöviikon
kokonainen koulupäivä
• Oppitunti pituudeltaan 75 minuuttia.
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KURSSIEN SUORITTAMINEN JA ARVIOINTI
• Kurssit arvioidaan numeroin 4-10, T=täydennettävä kurssi seuraavan
jakson aikana ja K=keskeyttetty kurssi, tai H=hylätty, S=suoritettu
• Jos opiskelija saa kurssista hylätyn arvosanan, voi hän valita
kurssin uudelleen tai osallistua kerran uusintakokeeseen.
• Jos opiskelija haluaa yrittää korottaa hyväksyttyä arvosanaa, kurssin voi
suorittaa uudelleen.
• Uusintoihin ilmoittaudutaan wilman kautta, uusintakoepäivät
opinto-oppaassa ja lukuvuoden kalenterissa.
• Jakson päättymisen jälkeisessä APUVA-klubissa opiskelija saa tukea
kesken jääneiden töiden tekemiseen, ilmoittaudutaan opettajalle.
• Kurssien arvioinnit nähtävissä wilmassa, paperilla
kerran vuodessa 5. jakson päättyessä.
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OPISKELUN JÄRJESTELYT KÄYTÄNNÖSSÄ
• Lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon.
• Kussakin jaksossa opiskelija opiskelee valintansa mukaisesti 6– 7
kurssia, lukuvuoden aikana n. 30 kurssia.
• Jakson lopulla on seitsemänpäiväinen päättöviikko, jonka aikana jokaiselle
kurssille on yksi päivä aikaa päättötöille (koe, esitelmä, retki…).
• Kurssit eivät tule opiskelijalle itsestään, vaan ne pitää suorittaa = oltava
paikalla, suoritettava tehtävät
• 1. vuoden 1-2. jaksojen valinnat ja lukujärjestys on tehty 1. vuoden
opiskelijoille valmiiksi.
• Loppuvuoden kurssit opiskelija valitsee kurssitarjottimelta
wilmassa OPO:n ja RO:n opastuksella 2. jakson aikana.
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Lukiolaisen lukujärjestys määräytyy valintojen mukaan
• alla koodille 2 valittu kurssi punaisina aikoina
• alla koodille 3 valittu kurssi sinisinä aikoina
• kukin kurssi 3 kertaa viikossa 75 minuuttia

TUNTIKAAVIO
Kello

Ma

Ti

Ke

To

Pe

8.15 - 9.30

8

1

7

7

1

9.45 – 11.00

6

2

5

5

2

11.10 - 11.30/11.40/11.50

3

4

3

4

4

koululounas porrastettuna

11.30-12.25
12.05/12.15/12.25 - 13.00

3

4*

3

5

4

13.15 - 14.30

5

6

2

6

3

14.40 - 15.55

7

8

1

8
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ESIMERKKI PÄÄTTÖVIIKOSTA:
•

opettaja ilmoittaa kunkin koodin (kurssin
päättöpäivän) aikataulun ja ohjeman tai
vaatimukset

MA 21.11

Koodi 1
kello 8-12

lounas
Koodi 8
kello 1216

TI 22.11.

KE 23.11.

TO 24.11.

PE 25.11.

MA 28.11.

TI 29.11.

Koodi 3
Koodi 2
koko päivä, koko päivä,
esim:
esim:

Koodi 4
koko päivä,
esim:

Koodi 6
Koodi 5
koko päivä, koko päivä,
esim:
esim:

Koodi 7
koko päivä,
esim:

1)
Kertausta
2)
Perinteinen
koe
3) Ryhmätehtävä

1)
Esitelmiä 26
kpl
2)
Arviointikes
kustelut

1) Retki,
retken
aikana
opiskelijoiden
näyttöjä

1)
Perinteinen
koe osa 1
2)
Perinteinen
koe osa 2

1) Kuullun
ymmärtäminen
2) Ainekirjoitus
3) Kielioppi
4)
Suullinen
osuus

1) Kurssin
päättötyön
viimeistelyä koko
päivä
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Käytännön toiveita lukiolaisen huoltajalle syksyllä 2018:

• Tarkista ja korjaa wilman ”lomakkeet”-toiminnossa
yhteystiedot ja muut tiedot.

• Opettele anomaan opiskelijan kanssa itsenäiset
suoritukset ja ylimääräiset lomat wilman
”hakemukset ja päätökset” –toiminnossa.

• Tampereen kaupunki laskuttaa opiskelijoiden ns. materiaalimaksun sekä
1. vuoden opiskelijoiden teatteri- ja konserttikäynnit syyslukukauden
aikana, tarkka summa ja laskutusajankohta selviävät myöhemmin.

12

OPISKELIJAN OIKEUKSIA:
•

Oikeus hyvään opetukseen ja opinto-ohjaukseen,

•

Oikeus muualla suoritettujen opintojen hyväksilukuun lukiossa ja
päinvastoin,

•

Oikeus turvalliseen ja terveelliseen opiskeluympäristöön,

•

Oikeus terveydenhoitajan, koululääkärin, kuraattorin ja psykologin
palveluihin sekä hammashoitoon,

•

Oikeus maksuttomaan
lounaaseen koulupäivinä,

•

Oikeus opintotukeen (17v,
säännöllinen opiskelu) ja
koulumatkatukeen
(yli 10 km).
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OPISKELIJALTA VAADITAAN:
•

Kykyä ja tahtoa tehdä työtä.

•

Läsnäoloa aina, kun ei lupaa
olla pois.

•

Oppikirjojen ja oppimateriaalin
hankintaa itse - tiedot opintooppaassa/www-sivulla ja opettajilta
- kyseessä on kuitenkin lopulta
hyvätuottoinen investointi.

•

Läppärin hankintaa, ohjeet lukion www-sivulla.

•

Koulumatkojen omavastuuosuus maksetaan itse (oikeus KELA:n
matkatukeen).

•

Opintoretkien tms. kustannukset maksetaan itse.

•

Koulun järjestyssääntöjen noudattaminen.
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TOIVEITA HUOLTAJALLE:

•

Ole kiinnostunut nuoren
opiskelusta.

•

Suhtaudu kaikkiin kouluaineisiin
ja nuoren tulevaisuudentoiveisiin
positiivisesti.

•

Kehu, kannusta, palkitse, vaadi, tunnet oman nuoresi parhaiten.

•

Huolehti alaikäisen opiskelijan poissaolojen anomisesta tai
selvittämisestä wilmassa.

•

Huolehdi nuoren nukkumisesta ja syömisestä.

•

Sponsoroi kykysi mukaan materiaali- ja
tietokonehankintoja, opeta säästäväisyyteen.

•

Jos jokin huolestuttaa, ole yhteydessä lukiolle.
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YLIOPPILASKIRJOITUKSISTA LYHYESTI (1/3)

•

Ylioppilaskokelaan on suoritettava neljä pakollista YO-koetta, joista 1)
äidinkieli on ainoa kaikille pakollinen

•

Muut kolme pakollista koetta valitaan seuraavista:
•

2) toinen kotimainen kieli eli ruotsi

•

3) vieras kieli

•

4) matematiikka

•

5) reaaliaineen koe valitussa aineessa

•

Vähintään yhdessä pakollisessa kokeessa on suoritettava
tasoltaan vaativampi A-tason koe (pitkä matematiikka / A-tason kieli).

•

Pakollisten kokeiden lisäksi tutkintoon liitetään ylimääräisiä kokeita,
esim. useampi ainereaalin koe, useita kieliä yms.

•

Opiskelija suorittaa yhteensä 5-7 YO-tutkinnon koetta
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YLIOPPILASKIRJOITUKSISTA LYHYESTI (2/3)

•

Ylioppilaskokeen voi suorittaa joko yhtenä tutkintokertana tai voi
hajauttaa enintään kolmeen peräkkäiseen tutkintokertaan. (esim. 3-vsyksy, 3-v-kevät, 4-v-syksy).

•

Lukion opiskelija voi aloittaa ylioppilastutkinnon suorittamisen, kun hän
on opiskellut tutkintoaineen pakolliset lukiokurssit.

•

Suosittelemme kaikille yo-kirjoitusten painottamista 3. vuoden keväälle
(vähintään puolet suoritettavista kokeista).

•

Reaaliaineiden kokeet: opiskelija voi suorittaa kullakin
kirjoituskerralla max. 2 reaaliaineen koetta. (yht. max. 6.)

•

Koepäiviä kullakin kirjoituskerralla 2:
1. koepäivä: ps / fi / hi / fy / bi
2. koepäivä: ue/ et / yh / ke / ge / te
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YO - KIRJOITUKSISTA LYHYESTI (3/3)

•

Siirtymä digitaaliseen kannettavalla tietokoneella tehtävään ylioppilastutkintoon, keväällä 2020 jo kaikki tutkinnon kokeet digitaalisia.
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HUOLIA SYKSYLLÄ 2018:
•

Liiallinen vapaus ja mukavuudenhalu voi johtaa opintojen
pitkittymiseen, millä pidetään opiskelutahdista kiinni?

•

Tamperelaisille nuorille tehty CRAFT-kysely antaa huolestuttavia
tuloksia mm. nuorten päihteiden käytöstä ja liikennekäyttäytymisestä
(päihtyneenä ajaminen / päihtyneen kyydissä oleminen).

•

Koulumatkaliikenne: talven tulevat liukkaat ovat tilastollisesti suuri
riski nuorille kuljettajille.

•

Aamuliikenne Hatanpään koulujen lähellä vaarallista: älä tuo nuorta
ovelle saakka, vaan jätä hänet kyydistä esim. Nuolialantiellä.

•

Uskallammeko huoltajina vetää nuorelle riittävästi rakastavia rajoja?
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HALU:N RIEMUJA SYKSYLLÄ 2018:

•

Musiikin erityinen koulutustehtävä

•

Lukuvuosien 2017-2019 Liikkuva lukio / Liikkuva 2 aste -projekti

•

Lukuvuosien 2017-2019 Erasmus+ -projekti

•

Lukuvuosien 2018-2021 Kanadan FinAl2.0-projekti

•

Opiskelut aloittanut 18-ikäluokka vaikuttaa iloiselta ja yhteistyöhenkiseltä.

•

Tutorien 28.8. järjestämä Tutustumisiltapäivä ja lukion kakkosten 6.9.
järjestämä uusien opiskelijoiden Kaste

•

Opiskelijoiden musiikkiesitykset
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