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Yhteystiedot:
Osoite:

Ranuan lukio
Aapiskuja 6E
97700 RANUA

Rehtori, Aku-Petteri Luiro
Kanslia

puh. 040 867 0231
puh. 040 867 0232

Sähköposti:
Wilma:

lukio@ranua.fi
https://wilma.ranua.fi

Lukion opettajat:
Nimi

Opetettavat aineet

Puhelin

Sähköposti

Matematiikka, kemia

040 768 4530

Liikunta, terveystieto
Historia, yhteiskuntaoppi
Kuvataide, terveystieto
Uskonto, psykologia, filosofia

040 867 0283
040 504 8983
040 590 9394
0400 718 768

suvituuli.aavalaakso@edu.ranua.fi
henna.puro@edu.ranua.fi
marika.erkkila-ukkola@edu.ranua.fi
timo.hayrynen@edu.ranua.fi
piia.juntunen-laakso@edu.ranua.fi
eevi.juutinen@edu.ranua.fi

Erityisopetus
Ruotsi
Musiikki
Opinto-ohjaus
Liikunta

0400 861 727
040 558 3614
040 743 3361
0400 398 121
040 867 0282
040 867 0231

martti.kaikkonen@edu.ranua.fi
anne.keranen@edu.ranua.fi
niina.koukkula@edu.ranua.fi
riitta.kuha@edu.ranua.fi
batu.lempinen@edu.ranua.fi
aku-petteri.luiro@edu.ranua.fi

Äidinkieli ja kirjallisuus
Biologia, maantieto

040 750 7202
040 866 8316

eila.nauha@edu.ranua.fi
anna.paso@edu.ranua.fi

Puro, Tarja

Matematiikka, fysiikka

040 578 5342

tarja.puro@edu.ranua.fi

Riekkinen, Hannele
Rinne-Kopalainen, Satu

Englanti
Englanti

040 734 8834
040 642 8833

hannele.riekkinen@edu.ranua.fi
satu.rinne-kopalainen@edu.ranua.fi

Aavalaakso, Suvituuli
sij. Puro, Henna
Erkkilä-Ukkola, Marika
Häyrynen, Timo
Juntunen-Laakso, Piia
Juutinen, Eevi

(Opiskelijakunnan ohjaaja)

Kaikkonen, Martti
Keränen, Anne
Koukkula, Niina
Kuha, Riitta
Lempinen, Batu
Luiro, Aku-Petteri

Ryhmänohjaus

2A
3A

(Rehtori)

Nauha, Eila
Paso, Anna

(Etäopiskelijoiden tutor)

1A

(Vararehtori)
(TVT-vastaava)

Mikä on lukio?
Lukio on toisen asteen yleissivistävä oppilaitos, joka suoritetaan yleensä kolmessa vuodessa. Lukiokoulutus pohjautuu peruskoulun oppimäärälle ja se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin sekä lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen.
Lukion oppimäärä rakentuu kursseista, jotka jaetaan pakollisiin ja valinnaisiin kursseihin. Valinnaiset kurssit voivat olla valtakunnallisia syventäviä kursseja tai koulukohtaisia soveltavia kursseja.

Valmistuakseen lukiosta opiskelijan on suoritettava kaikki pakolliset kurssit sekä valinnaisia kursseja niin, että kokonaiskurssimääräksi tulee vähintään 75 kurssia.
Lukion oppitunnit
Lukion oppitunnit pidetään seuraavan aikataulun mukaan:
1. tunti
2. tunti
3. tunti
4. tunti
5. tunti
6. tunti
7. tunti

8.30 - 9.15
9.15 - 10.00
10.20 - 11.05
11.20 - 12.05
Ruokailu
12.30 - 13.15
13.20 - 14.05
14.05 - 14.50

Mikäli 1. ja 2. tunti ovat eri oppiaineen tunteja, pidetään niiden välissä viiden
minuutin mittainen välitunti.

Saavu oppitunneille ajoissa, sillä myöhästymiset vaikuttavat kurssien arviointiin.

Ruokailu
Lukion ruokailuvuoro on 4. tunnin jälkeen klo 12.05–12.30. Ruokailu järjestetään Kirkonkylän koulun ruokasalissa.
Kenen puoleen voin kääntyä opiskeluun liittyvissä asioissa?
Asia
Opintotukihakemus
Uusintakuulusteluun ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen yo-tutkintoon
Matkaliput/-kortit
Lukiolaisten liiton opiskelijakortti
Opiskelutodistus (Kela, MH, VR)
Ainevalinnan muutokset
Poissaolot
Kurssien suorittamiseen liittyvät kysymykset
Tietokoneiden käyttö
Wilma-tunnukset ja Wilman käyttö

Henkilö
Toimistosihteeri
Aineenopettaja, rehtori, toimistosihteeri
Rehtori, opinto-ohjaaja, toimistosihteeri
Toimistosihteeri, rehtori
Opiskelijakunnan hallitus
Toimistosihteeri
Opinto-ohjaaja, ryhmänohjaaja, aineenopettaja
Aineenopettaja, ryhmänohjaaja, rehtori
Aineenopettaja
Aineenopettaja, rehtori, TVT-vastaava
Toimistosihteeri

Kuka on ryhmänohjaaja?
Lukion opiskelijat jaetaan luokkien sijasta ryhmiin. Jokaisella ryhmällä on oma ryhmänohjaajansa,
jonka tehtäviin kuuluu mm. opiskelijan ohjaaminen opiskeluun liittyvissä asioissa. Ryhmänohjaajat
seuraavat valvontaryhmänsä opiskelijoiden poissaoloja, joten ilmoitukset poissaoloista tehdään
pääsääntöisesti ryhmänohjaajille. Ohjausryhmät muodostuvat vuosikursseittain.

Tiedottaminen
Tiedottaminen tapahtuu pääasiassa Wilman tai sähköpostin kautta. Jokaiselle opiskelijalle luodaan
sekä Wilma-tunnus että sähköpostitunnus. Tiedottamiseen käytetään koulupäivän aikana myös
keskusradiota, aulan ilmoitustaulua sekä mahdollisia ryhmänohjaajan tunteja. Jokaisen opiskelijan
on seurattava Wilmaa ja sähköpostia päivittäin.
Opintosuoritusten seuranta
Kurssien arvosanat näkyvät opiskelijoille ja heidän huoltajilleen Wilmassa Opinnot-välilehdellä.
Arvosanat julkaistaan noin pari viikkoa jokaisen jakson päättymisen jälkeen. Paperinen jaksotodistus tulostetaan kansliasta vain pyynnöstä. Jaksotodistuksesta ja Wilmasta käyvät ilmi opiskelijan
siihen mennessä opiskelemansa kurssit, kurssien arvosanat sekä suoritettujen kurssien yhteismäärä.
Poissaolokäytännöt
Lukiossa opiskelijan on osallistuttava opetukseen, mikäli hänelle ei ole myönnetty siitä vapautusta.
Ryhmänohjaaja voi hakemuksesta myöntää luvan poissaoloon enintään kolmeksi päiväksi. Sitä
pidemmät poissaolot on haettava kirjallisesti rehtorilta.
Alaikäisen opiskelijan huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan itsensä on selvitettävä kaikki poissaolonsa viipymättä ryhmänohjaajalle. Ryhmänohjaaja tekee merkinnät Wilmaan. Jos opiskelija sairastuu koepäivänä, on sairaudesta ilmoitettava heti koepäivän aamuna, jotta opiskelija säilyttää
oikeuden osallistua kurssin kokeeseen uusintakoepäivänä. Sairaana ollessa on aina hyvä hankkia
terveydenhoitajan tai lääkärin todistus, jotta opiskelija pystyy tarvittaessa selvittämään kaikki
poissaolonsa hyväksytysti.
Kurssiarvosanaa ei anneta opiskelijalle, joka on jatkuvasti pois kurssilta ilman hyväksyttävää syytä
tai muuten laiminlyö opiskelunsa. Opiskelija ei saa osallistua kurssikokeeseen, mikäli hänellä on
kolme (3) selvittämätöntä poissaoloa kurssilta. Viiden (5) poissaolon jälkeen opettajalla on oikeus
vaatia lisäsuorituksia opiskelijalta. Kahdeksan (8) poissaolon jälkeen arvioidaan tapauskohtaisesti,
voiko opiskelija osallistua kurssin kokeeseen ja mitä lisäsuorituksia hänen on ennen sitä tehtävä.
Hyväksyttäviksi poissaoloiksi katsotaan:
- lääkärin tai terveydenhoitajan todistama sairaus
- huoltajan tai täysi-ikäisen opiskelijan itsensä ilmoittama äkillinen sairaus
- terveydenhoitohenkilökunnan määräämä tarkastus tai käynti
- vakava tapahtuma opiskelijalle itselleen tai hänen läheiselleen
- opetukseen liittyvät vierailut ja koulun edustustehtävät
- autokoulun insinööriajo, kirjallinen koe ja yksi kaupunkiajopäivä
- ryhmänohjaajan tai rehtorin myöntämä lupa
- välttämätön kotiapu, jota ei voi siirtää. Tässäkin tapauksessa lupa poissaoloon on anottava
etukäteen, eikä työ saa olla palkallista ansiotyötä.

Poissaoloiksi ei lainkaan merkitä
- koulun kokeisiin ja ylioppilaskokeisiin osallistumista
- kutsuntoihin osallistumista
- Ranuan kunnan lautakuntien, opiskelijakunnan hallituksen tai Lukiolaisten Liiton kokouksiin
osallistumista
- koulun järjestämiin tilaisuuksiin osallistumista
Mikäli opiskelija ei tule ajoissa tunneilla, voi opettaja huomauttaa häntä asiasta. Jos myöhästymiset ovat jatkuvia, on opettajalla oikeus olla ottamatta opiskelijaa luokkaan. Tällöin opiskelijalle
merkitään luvaton poissaolo kurssilta.
Huomaa, että luvalliset poissaolot lasketaan myös kurssien poissaoloiksi ja niiden suuri määrä voi
olla este kurssikokeeseen osallistumiselle. Poissaoloista vastuun kantaa lopulta opiskelija itse, sillä
liian suuri poissaolojen määrä tarkoittaa lisätehtävien tekemistä tai viime kädessä sitä, että kurssi
suorittaminen keskeytyy.
Lukuvuoden 2018–2019 jaksot, arviointien julkaisu sekä uusintakokeet
Koulun lukuvuoden työaika on jaettu viiteen jaksoon, joissa jokaisessa on noin 38 työpäivää. Jokaisen jakson lopussa on koeviikko, jonka aikana pidetään kyseisen jakson kurssien kokeet. Koeviikko
kestää noin kuusi työpäivää. Koeviikolla pidetään jonkin kurssin koe aamulla 1.–4. tuntien aikana
klo 8.30–12.00. Iltapäivällä voidaan pitää seuraavan päivän kokeen valmistelutunnit 5. ja 6. tunneilla klo 12.30–14.05. Jokaisen kurssin opettaja päättää, pidetäänkö kyseisellä kurssilla valmistelutunteja. Kunkin koeviikon aikataulu ilmoitetaan ennen koeviikon alkamista.
Noin kahden viikon kuluttua varsinaisesta koeviikosta järjestetään uusintakuulustelut, joissa opiskelijalla on mahdollisuus osallistua uudelleen hylätyn kurssin kokeeseen tai rajoitetusti suorittaa
myös hyväksytyn kurssin koe uudelleen. Tenttimällä suoritetun kurssin kokeen voi myös suorittaa
uusintakuulusteluissa. Uusintakuulustelut järjestetään kahden päivän aikana, joten opiskelijalla on
mahdollisuus osallistua kahteen eri kokeeseen yhden uusintakuulustelukerran aikana. Uusintakuulusteluihin on ilmoittauduttava kirjallisesti määräpäivään mennessä.
Lukuvuoden alussa, elokuussa, järjestetään niin sanottu yleinen tenttipäivä, jolloin opiskelijalla on
oikeus suorittaa tai uusia mikä tahansa edellisenä lukuvuonna opiskelemansa kurssi uudelleen.
Elokuun tenttipäivän ajankohta ilmoitetaan ennen kesäloman alkua.

JAKSO
I
8.8.2018–27.9.2018

KOEVIIKKO
(Arvio)

ARVIOINNIT
WILMASSA

UUSINTOIHIN ILMOTTAUDUTTAVA VIIMEISTÄÄN

19.9.–27.9.2018

15.10.2018

26.10.2018

UUSINTAKOKEET
ma 29.10.2018
MA ja EN

ke 31.10.2018
Muut aineet

II
28.9.2018–27.11.2018

ke 19.12.2018
19.11.–27.11.2018

12.12.2018

14.12.2018

MA ja RU

pe 21.12.2018
Muut aineet

II
28.11.2018–4.2.2019

ke 27.12.2019
25.1.–4.2.2019

20.2.2019

22.2.2019

Muut aineet

pe 1.3.2019
MA ja EN

IV
5.2.2019–3.4.2019

ti 30.4.2019
26.3.–3.4.2019

23.4.2019

26.4.2019

Muut aineet

pe 3.5.2019
MA ja RU

V
4.4.2019–1.6.2019

ke 19.6.2019
22.5.–31.5.2019

10.6.2019

14.6.2019

MA ja RU

pe 21.6.2091
Muut aineet

Tarkempaa tietoa Ranuan lukiosta
Opiskelijoille jaetaan lukuvuoden alussa lukio-oppaat, joista löytyy keskeisin tieto lukion toiminnasta ja ylioppilastutkinnon suorittamisesta. Lukio-opas on syytä lukea läpi, sillä koulu olettaa, että
oppaassa olevat tiedot ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla.
Lukio-oppaiden yhteydessä opiskelijoille jaetaan myös lukion uudet järjestyssäännöt, jotka päivitettiin yhteistyössä opiskelijoiden kanssa viime keväänä.
Ajankohtaisista asioista löytyy tietoa myös Ranuan lukion internet-sivuilta osoitteesta:

http://www.ranua.fi/fi/Kuntalaiselle/Varhaiskasvatus,-koulut-ja-opetus/Lukio-ja-II-aste/Ranuan-lukio

Ylioppilastutkintoon liittyvistä asioista lisätietoa tarjoavat Ylioppilaslautakunnan verkkosivut:
https://www.ylioppilastutkinto.fi/

Lukiokoulutuksesta yleisesti löydöt tietoa Opetushallituksen verkkosivuilta:
https://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/lukiokoulutus

Hyvää alkavaa lukuvuotta 2018–2019!

Aku-Petteri Luiro,
va. rehtori

