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Vaskivuoren lukion tiedote nro 1 

11.8.2016 

Vaskivuoren lukion tiedote ilmestyy joka jakson ensimmäisenä tiistaina. Sen toimittamisesta huolehtii 

lukiomme tiedottaja, historian ja yhteiskuntaopin lehtori  lehtori Petteri Granat. Jaksojen aikana yksittäisiä 

tiedotusasioita julkaistaan huoltajille Wilmassa. Tämä lukuvuoden ensimmäinen tiedote on koottu lukion 

kansliassa. 

Hyvää alkavaa lukuvuotta! 
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Majoittajia kiinalaisvieraille 
Saamme pian lukuvuoden alettua vieraita kiinalaisesta ystävyyskoulustamme Jinanin lukiokoulu nro 2:sta. 

Vieraaksi tulee kahdeksan opiskelijaa ja kolme opettajaa. Vieraat saapuvat sunnuntai-iltapäivällä 21.8. ja 

lähtevät keskiviikkona 24.8. illansuussa. Vieraille tarvitaan majoittajaperheet. Ilman majoitusta on vielä 

neljä tyttöopiskelijaa ja kaksi miesopettajaa. Toivomme pian yhteydenottoja. Lisätietoja ja ilmoittautumiset 

lehtori Sari Kopra, joko Wilman kautta tai sähköpostitse sari.kopra(at)eduvantaa.fi.  

Henkilöstöuutisia 
Jenni Kervinen on palannut tanssilukion johtajaksi ja tanssin opettajaksi, tervetuloa takaisin! Moona 

Nevalaistakin tulemme vielä näkemään, sillä hän on musikaalin Hairspray koreografi. 

Hilda Koskimäki on äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä tuntiopettaja. Tervetuloa! 

Katriina Mäki on uusi kouluterveydenhoitaja ja siis Leila Hammarbergin sijainen. Hän on Vaskivuoressa 

keskiviikkoisin ja torstaisin ja pitää huolta ryhmistä: 67 - 69, 58 - 59 ja 48 - 49. 

Seppo Onkamo on uusi kouluisäntämme, tervetuloa taloon! 

Rajamäki on Tiina Rintalan sukunimi nykyään. 
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Maija Tilli on palannut lukiopsykologiksi, tervetuloa takaisin! 

Mervi Tulppo on uusi lukiokuraattori, tervetuloa!  

Jonna Vehmanen on palannut musiikinopettajaksi ja mm. kamarikuoron johtajaksi, tervetuloa takaisin! 

Vaihto-opiskelijat ulkomailta 2016 - 2017 
 

Lukioomme tulee koko lukuvuodeksi kaksi vaihto-opiskelijaa.  

BRITO FERNANDEZ, Marina Argentiinasta, ryhmään 50. 

STEINBRINK, Antonia Saksasta, ryhmään 66. 

Viime vuonna unkarilainen Eszter ÖSZ oli lukiossamme vaihto-opiskelijana. Hän halusi jäädä Suomeen ja 

aloittaa tavallisena opiskelijana ryhmässä 56.  

Lukioomme on palannut kesän aikana vaihdosta neljä opiskelijaa kakkosvuosikurssille. Tämän lukuvuoden 

2016 - 2017 ajan vaihdossa ulkomailla on 12 opiskelijaa. 

Uusintakuulustelu 

on perjantaina 19.8. klo 16.15 – 19.15. Se on myös z-päivä, mikä tarkoittaa, että kaikki viime 

lukuvuonna, erityisesti V jaksolla, rästiin jääneet tehtävät on palautettava opettajille. 

Ilmoittautuminen uusintaan viimeistään ke 17.8. klo 15 mennessä Fronterissa. 

 

Materiaalimaksu 
Annamme opiskelijoille vuosittain opinto-oppaan, joka on myös opinto-ohjauksen oppimateriaali. Perimme 

siitä 10 euron materiaalimaksun, johon sisältyy myös perinteisten kokeiden konseptipaperit. Maksu 

suoritetaan Vaskivuoren lukion tuki ry:n tilille FI21 1416 3000 1085 30, viestikenttään kirjoitetaan: Opinto-

opas, opiskelijan nimi ja ryhmä. Kuitti suoritetusta maksusta esitetään ryhmänohjaajalle  viimeistään ti 16.8. 

Kuitin voi näyttää myös mobiililaitteesta. Pahoittelemme, jos maksuprosessi vaikuttaa ”vanhanaikaiselta”, 

mutta Vantaan kaupunki ei suostu lähettämään yli 1000 opiskelijallemme viitteellisiä laskuja. 

Opinto-opas on uudistunut! 

Tavoitteena on siirtyä tulevaisuudessa yksinomaan sähköiseen tiedottamiseen. 

Lukiomme opiskelijakunnan hallitus halusi kuitenkin ainakin vielä tänä lukuvuonna perinteisen painetun 

opinto-oppaan. Samalla hallitus esitti opinto-oppaan ulkoasun muuttamista. Muutos tietenkin myös 

maksoi. Opinto-oppaan todellinen hinta on yli 10 euroa, siksi on erittäin tärkeää, että jokainen opiskelija 

suorittaa materiaalimaksun. Uudistus toteutettiin opiskelijoiden toivomuksesta, nyt toivomme, että 

opiskelijat kantavat vastuusta oman osuutensa ja kaikki maksavat 10 euron materiaalimaksun. Kuvataiteen 

opetuksessa suoritetaan kurssikohtaiset tarvikemaksut. Kuvataiteen opettajat antavat ohjeet. 

 

Tavoitteena on edelleen sähköinen tiedottaminen. Jatkamme alkavana lukuvuonna sähköisen kalenterin 

käytön opettelua.  
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Tupakointi on kielletty  
Tupakointi ei ole sallittu koulussa eikä koulun alueella! Kielto perustuu lakiin ja koskee kaikkia 

tupakkatuotteita, myös mm. nuuskaa ja sähkötupakkaa. Myös tupakkatuotteiden hallussapito on kielletty. 

Toivomme, että kaikki opiskelijat kantaisivat vastuunsa Vaskivuoren lukion myönteisestä "yrityskuvasta”, 

siis ei tupakoida jalankulkuteillä eikä koulun lähiympäristössä. Tupakantumppeja ei saa heittää luontoon, 

mm. kuivuuden takia tulipalon syttymisvaara, eikä roskaamaan ympäristöä. Tupakointikielto on lain 

mukaan voimassa koulun alueella 24/7 koskien myös lukiossa vierailevia henkilöitä. 

 

 Tapahtumakalenteri 
 

Lukuvuoden tapahtumakalenteri on lukiomme kotisivuilla www. vaskivuori.fi kohdassa Kalenteri. Kalenteria 

päivitetään lukuvuoden edetessä.  

 

Lukuvuoden alun tapahtumia 

Ti 16.8. Ykkösten tutustumispäivä 

Ke 17.8. ilmoittautuminen uusintakuulusteluun klo 15 mennessä. Poistumisharjoitus. 

To 18.8. klo 14.45 Lamerfest-rekry auditoriossa. 

Pe 19.8. uusintakuulustelu klo 16.15 – 19.15 ja z-päivä, joka tarkoittaa, että opiskelijan on jätettävä kaikki viime 

lukuvuoden ja V jakson rästitehtävät opettajalle. 

Ma 22.8. koulukuvaus ryhmät 40 - 49 

Ti 23.8. koulukuvaus ryhmät 50 – 59. Autokoulu Stradan kurssi alkaa klo 15.15. 

Ke 24.8. koulukuvaus ryhmät 60 – 69, 13A ja 13B. 

Ti 30.8. klo 18 Ykkösten tutustumisjuhlat. 

Ke 31.8. klo 9.45 lukiseula 1.a 

To 1.9. klo 9.45 lukiseula 1.b. Myyrmäen taiteiden yö. 

Pe 2.9. klo 9.45 lukiseula 1.c. Nuorisofestivaali (BB, Variant, Henkaritemppu). 

La 3.9. Nuorisofestivaali (Stage, Worm Zoo). 

Ti 6.9. klo 18 Ykkösten vanhempainilta. 

12.9. – 3.10. syksyn ylioppilaskirjoitukset. Ma 19.9. ensimmäinen sähköinen yo-koe: maantiede. 

22. – 30.9. jakson päätösviikko. 

4. – 5.10. ykkösten show’n esitykset. Klo 19 yleisölle, liput 5 €. 

Pe 7.10. Lamerfest-päivänavaus. 

Ti 11.10. Jaksoarviointi. Ilmoittautuminen uusintaan klo 15 mennessä. Musiikin lukiodiplomikonsertti klo 19. 

To 13.10. uusintakuulustelu klo 16.15 – 19.15 ja Z-päivä. 

http://www.vantaa-vaskivuori.fi/
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17. – 21.10. syysloma. 

Ti 1.11. klo 18 vanhempainilta, 2. – 4. vuosikurssit. 

Yksi lauantaikoulupäivä tänä lukuvuonna 

La 4.2.2017 Kodin ja koulun yhteistyöpäivä ja 7-tuntipaikan kurssin päätöspäivä (korvattava vapaa päivä ma 

5.12.) 

Ykkösten show  - salapoliisitarina film noir -tyyliin 
Ohjaus Mika Karhunen, Jenni Kervinen ja Matti Suomela 

Yleisöesitys  ma 3.10. klo 19 koululla, liput ovelta 5 e 

Musikaali Hairspray 
Mark O’Donnell  &Thomas Meehan (libretto) 

Scott Wittman (sanoitukset) 

Marc Shaiman (sävellys, sanoitukset) 

Mikko koivusalo (suomennos) 

Ensi-ilta 12.1.2017 Vantaan Konserttitalo Martinus 

Ohjaus Anita Dahlström 

Musiikinjohto Mika Karhunen 

Koreografia Moona Nevalainen 

Lipunmyynti alkaa lokakuussa  

Näytelmä Häräntappoase 
perustuu Anna-Leena Härkösen romaaniin 

Dramaturgia ja ohjaus Antti Laukkarinen 

Ensi-ilta 8.4.2017 Vaskivuoren lukiossa 

Perhelomille koulun loma-aikoina 
Toivomme, että perheet ottavat koulun työajat huomioon lomamatkojen suunnittelussa. Vuoden aikana 

käydään koulua 38 viikkoa ja lomaviikkoja on 14.  

 

Ei poissaololupia opiskelijoiden itse järjestämiin risteilyihin 
Lukiomme ei hyväksy poissaoloja, jotka aiheutuvat opiskelijaryhmien keskenään järjestämistä risteilyistä. 

Tällaiset risteilyt ovat opiskelijoiden vapaa-ajantoimintaa ja ne tulee järjestää koulun työajan ulkopuolella.  

 

Oppikirjat ja opiskelumateriaalit 
Jokaisella opiskelijalla on VELVOLLISUUS hankkia oppikirjat, e-kirjan käyttöä suositellaan, jos sellainen 

löytyy. Erityisesti ykkösten joillakin kursseilla käytetään yksinomaan sähköisiä oppikirjoja. Myös lukion 

järjestyssäännöt määräävät, että kursseilla tulee olla oppikirjat, ja nimenomaan kurssin alussa mukana. 

Kirjalista löytyy koulun kotisivujen kohdasta Opiskelu. Listaan voi tulla muutoksia lukuvuoden aikana. Siksi 

seuraavan jakson oppimateriaalit kannattaa hankkia vasta vähän ennen uuden jakson alkamista. 

https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Mark_O%E2%80%99Donnell&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Meehan&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Scott_Wittman&action=edit&redlink=1
https://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Marc_Shaiman&action=edit&redlink=1
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Käytettyjen oppikirjojen ostaminen ja myyminen tapahtuu lukion kotisivujen kirjalistan yhteydessä olevan 

kirjamyynnin kautta. 

 

Opiskelijalla tulee olla käytössään päivittäin oma kannettava tietokone, joka soveltuu kirjoittamiseen ja 

jonka saa yhdistettyä lukion langattomaan verkkoon. Laitteen tulee olla sellaisen, että sitä voi käyttää 

Abitti-kokeissa. Lisätietoja https://digabi.fi/tekniikka/kokelaan-paatelaite/. 

 

Erityisesti ykkösvuosikurssilaisille 

Ykkösten kursseilla on mahdollista, että saman oppiaineen kurssien eri ryhmissä käytetään eri oppikirjoja, 

koska opettajat haluavat saada kokemusta eri vaihtoehdoista. Opiskelijoiden kannattaa hankkia tarvittavat 

kurssimateriaalit aina vasta uuden jakson alkaessa. Opettajat ilmoittavat ryhmilleen kurssin 

painetuista/sähköisistä oppikirjoista ennen uuden jakson alkua.  

 

Koska lukiossa täysitehoinen opiskelu alkaa heti, tulee oppikirjat ja muut tarvikkeet hankkia aina 

mahdollisimman pian uuden jakson alkaessa.  

Opinto-ohjaus 
Lukiossamme on neljä kokopäivätoimista opinto-ohjaajaa.  

Johanna Dantin (huone 170) 

puh. 040 832 2724,  johanna.dantin@vantaa.fi 

Ryhmät 65, 67, 69, 51, 52, 53, 40, 49 

 

Leeni Karosto (huone 168) 

puh. 050 314 6309, leeni.karosto@vantaa.fi 

Ryhmät 61, 62, 54, 58, 41, 45, 46 

 

Jonna Rinkiö  (huone 169) 

puh. 0400 703 678, jonna.rinkio@vantaa.fi 

Ryhmät 42, 43, 36, 39, 22, 24, 25 

 

Ilari Valtonen (huone 171) 

puh. 09 8393 5699, ilari.valtonen@vantaa.fi 

Ryhmät 64, 68, 50, 56, 44, 46, 48 

Opiskeluterveydenhuolto 
Opiskelijaterveydenhuollon tavoitteena on ylläpitää ja parantaa opiskelijoiden hyvinvointia. 

Terveydenhoitajia on kaksi, he aloittavat omien ensimmäisen vuoden ryhmiensä terveystarkastukset 

alkusyksystä. Tarkastusaikoja annetaan pääsääntöisesti ryhmänohjaustuokioilla tai koko ryhmän 

oppitunnilla.  

https://digabi.fi/tekniikka/kokelaan-paatelaite/
mailto:johanna.dantin@vantaa.fi
mailto:leeni.karosto@vantaa.fi
mailto:jonna.rinkio@vantaa.fi
mailto:ilari.valtonen@vantaa.fi
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Terveydenhoitajat ovat tavattavissa ilman ajanvarausta ma–pe klo 9.30–10.00 ja 12.30–13.00. Muina 

aikoina ajanvarauksella puhelimitse tai Wilma-viestillä. Terveydenhoitajien huoneet sijaitsevat 

laajennuksen ensimmäisessä kerroksessa. 

Terveydenhoitajat 

Satu Puolakkainen (huone 179)  

040 836 8040 satu.puolakkainen@vantaa.fi   

ryhmät: 60 – 66, 50 – 57, 40 - 47  

Katriina Mäki (huone 180)  

040 865 9608 katriina.maki@vantaa.fi 

ryhmät: 67 – 69, 58 – 59, 48 - 49 

Terveydenhoitajalle kannattaa tulla ilman ajanvarausta mm. seuraavissa asioissa: 

• näkö-/kuulo-/Hb-/RR-kontrolli  

• vanhan tapaturman näyttö 

• pitkäaikainen sairastelu, fyysinen oireilu, lääkärinkäynnin tarpeen arviointi 

• ompeleen poisto 

• rokotusasiat 

• muut nopeat asioimiset. 

Terveydenhoitajalle kannattaa varata aika mm. seuraavissa asioissa: 

• syömiseen liittyvät asiat 

• painonhallinta 

• liikuntaohjaus 

• raskauden ehkäisy, jälkiehkäisy 

• seksuaaliterveys 

• univaikeudet 

• väkivallan kokemus 

• muut mieltä painavat asiat 

Huoltaja voi ottaa yhteyttä terveydenhoitajaan opiskelijan terveyteen tai elämänhallintaan liittyvissä 

huolissa. Yhteistyötä tehdään opiskelijan suostumuksella. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, sähköpostitse tai 

Wilma-viestillä. 

Tapaturmat  

 

Tapaturman sattuessa opiskelija saa ensiavun koulussa ja tarvittaessa hänet ohjataan terveyskeskukseen tai 

sairaalan poliklinikalle lääkärin arvioon ja hoitoon. Mikäli opiskelija haluaa käyttää terveydenhoidon 

yksityisen sektorin palveluja, kaupunki ei korvaa niistä aiheutuneita kustannuksia. Koulutapaturman 

sattuessa tapaturmailmoituskaavake tulee hakea lukion kansliasta. Tarkempia tietoja korvauksista saa 

kansliasta. 
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Hammashoitola 

 

Vaskivuoren lukion opiskelijat saavat hammashoidon lukion yhteydessä toimivasta hammashoitolasta. 

Opiskelijoille suositellaan käymistä hammastarkastuksessa ensimmäisen tai toisen opiskeluvuoden aikana. 

Opiskelija varaa itse ajan Länsi-Vantaan keskitetystä ajanvarauksesta 09 8393 5300. Alle 18-vuotiaille 

hammashoito on maksutonta. Perumatta jätetystä hoitoajasta veloitetaan maksuasetuksen mukainen 

maksu. 

 

Opiskeluhuolto 
 

Lukiomme opiskeluhuollon tehtävänä on huolehtia lukioyhteisömme hyvinvoinnista sekä 

opiskeluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Lisäksi edistetään ja tuetaan opiskelijoiden 

oppimista, terveyttä ja hyvinvointia. Kaikki lukiossa työskentelevät tekevät opiskeluhuoltotyötä; työtä 

toteutetaan yhteistyössä opiskelijoiden, huoltajien ja tarvittaessa muiden tahojen kanssa.  

 

Opiskeluhuollon suunnittelusta ja toteuttamisesta vastaa yhteisöllinen hyvinvointiryhmä (YHR), johon 

kuuluvat rehtori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi sekä tarvittaessa erityisopettaja, 

opiskelijat ja huoltajat. Lukiossamme toimii myös oppimisvaikeuksiin keskittyvä tukiryhmä. Sen 

puheenjohtaja on lukiyhteysopettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori Tuija Tikkanen. Lisäksi ryhmään 

kuuluu erityisopettaja, opinto-ohjaaja ja eri aineiden opettajia. 

Opiskeluhuolto käsittää yhteisöllisen ja yksilöllisen työn. Yksittäisen opiskelijan käytössä ovat psykologi-, 

kuraattori- ja terveydenhuollon palvelut sekä tarvittaessa eri opiskeluhuollon toimijoista koostuva nk. 

moniammatillinen asiantuntijaryhmä. Yksilöllistä opiskeluhuoltoa toteutetaan yhteistyössä opiskelijan 

kanssa ja ainoastaan hänen suostumuksellaan.  

 

Lukiopsykologi  

Maija Tilli (huone 172)  

043 825 2849 tai 09 8392 2032 maija.tilli@vantaa.fi   

Lukiopsykologin päivystysaika ilman ajanvarausta on tiistaisin klo 9.30–10.00. Ajan lukiopsykologille voi 

varata suoraan Wilma-viestillä tai puhelimitse. Vastaanotolle voi myös hakeutua terveydenhoitajan, 

lukiokuraattorin, opinto-ohjaajan tai ryhmänohjaajan kautta. Lukiopsykologi on koululla maanantaista 

perjantaihin. 

Opiskeluhuollon psykologi tarjoaa luottamuksellista keskustelutukea, kun elämäntilanne on vaikea tai 

mielen hyvinvointi järkkyy. Psykologille voi varata ajan esimerkiksi silloin, kun 

- masentaa, ahdistaa, jännittää tai pelottaa 

- on vaikea nukkua 

- on stressaantunut tai uupunut opiskelusta, tai motivaatio on hukassa 

- ystävyys-, seurustelu- tai parisuhteet painavat mieltä 

- pohdit millainen olet 
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Lukion kuraattori 

Mervi Tulppo (huone 172)  

040 568 5963 mervi.tulppo@vantaa.fi   

Lukiokuraattorin huone sijaitsee laajennuksen ensimmäisessä kerroksessa. Hän on tavattavissa 

maanantaista perjantaihin. Päivystysaika ilman ajanvarausta on torstaisin klo 9.00–10.00.  

Lukiokuraattorin luokse voi hakeutua ryhmänohjaajan, aineenopettajan, terveydenhoitajan, 

lukiopsykologin, opinto-ohjaajan tai vanhemman ohjaamana tai ottamalla suoraan yhteyttä kuraattoriin 

Wilma-viestillä tai puhelimitse. 

Lukiokuraattoriin kannattaa olla yhteydessä mm. silloin, kun  

• kaipaa neuvoja itsenäistymiseen, asumiseen ja raha-asioihin 

• kokee pulmia omassa elämäntilanteessaan tai elämänhallinnassaan (esim. stressin- ja ajankäytönhallinta, 

univaikeudet, päihteidenkäyttö, pelaaminen ja netin käyttö) 

• on ongelmia koulussa, kotona, vapaa-ajalla tai ihmissuhteissa (esim. poissaolot, motivaatiovaikeudet, 

kiusaaminen, vaikea perhetilanne, ongelmat seurustelusuhteissa). 

 

Erityisopettaja 

Arja Koponen (huone 2. krs opettajanhuoneen vieressä)  

050 3124 486 arja.koponen@eduvantaa.fi   

Erityisopettaja auttaa erityisesti lukemisen ja kirjoittamisen vaikeuksissa: tekee yksilötestejä, kirjoittaa 

lukilausuntoja ja antaa yksilöllistä oppimisvalmennusta. Lukivaikeus ei ole este tai edes hidaste opiskelulle. 

Erityisopettajalta voi saada ohjausta ja tukea opiskelutaitojen kehittämiseen, ja lukivaikeus voidaan ottaa 

huomioon lukio-opintojen aikana erilaisin järjestelyin. Myös ylioppilaskirjoituksiin voi lukivaikeuden takia 

saada erityisjärjestelyjä tai ylioppilastutkintolauta-kunnan lukivaliokunta voi harkintansa mukaan esittää 

arvosanan korotusta yhdessä kokeessa, jos kokelaan saama pistemäärä sijoittuu riittävän lähelle ylempää 

arvosanaa.  

Uusien opiskelijoiden toivotaan tuovan mahdolliset peruskoulussa laaditut HOJKSit, lausunnot tms. heti 

syyslukukauden alussa erityisopettajalle tai opinto-ohjaajalle, jotta tuen tarpeet voidaan huomioida heti 

lukio-opintojen alussa. Erityisopettaja kutsuu opiskelijan tarvittaessa keskusteluun ensimmäisen 

lukuvuoden aikana, mutta opiskelijan kannattaa olla myös itse aktiivinen ja hakeutua erityisopettajan luo 

testiin, jos epäilee siihen olevan tarvetta. Tapaamisen voi sopia parhaiten Wilma-viestillä. 

 

Vaskivuoren lukion koulupappi 

Lukiomme koulupappi Vantaankosken seurakunnasta on Margit Helin. Hänet tavoittaa numerosta 050 310 

7401 ja sähköpostiosoitteesta margit.helin@evl.fi. 

mailto:margit.helin@evl.fi
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Kurssitiedotuksia 
 

Liikuntaryhmät  

kokoontuvat ensimmäisellä kerralla urheilutalon aulassa.  Liikuntavarusteet mukaan!  

 

Islamin tunnit  

pidetään Vaskivuoren lukiossa luokassa tiistaisin klo 15.15 alkaen 16.8.luokassa 104. Yhtenä lukuvuonna 

järjestetään vain yksi kurssi. Oppitunnit jatkuvat noin tammikuun loppuun asti. Islamin opettaja on Eeva-

Liisa Leskinen 

 

Somali äidinkielenä -kurssi  
järjestetään torstaisin klo 16.15 luokassa 101, ensimmäinen oppitunti on 18.8. Kurssille voivat osallistua 

kaikki eri vuosikurssien opiskelijat, joiden kotikieli tai äidinkieli on somali. Lukuvuoden aikana on 

mahdollista suorittaa kaksi kurssia. Opettaja on Abdullahi Musse 

Ortodoksiuskonnon kurssit  

suoritetaan Sotungin etälukiossa. Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti osoitteessa: www.etalukio.fi -

>ILMOITTAUDU. Opiskelija saa sähköpostiinsa etälukion opintosihteeriltä erillisen Wilman 

kirjautumistunnuksen, jolla etälukion kurssitarjotin löytyy Wilmassa. Etälukiossa oppimisympäristönä toimii 

Fronter. Kirjautuminen Fronteriin käy omalla koulukohtaisella kirjautumistunnuksella (Vantaan 

opetusverkon käyttäjätunnus). Opoilta voi kysyä lisäohjeita. 

 

NY-kurssi (Nuori yrittäjyys)  

kestää koko lukuvuoden. Kurssilla on joitakin kokoontumisia tiistai-iltapäivisin, mutta enimmäkseen 

osallistujat pyörittävät itsenäisesti tiimeinä perustamiaan NY-yrityksiä. Kaikille kurssista kiinnostuneille 

järjestetään info-tilaisuus auditoriossa torstaina 25.8. klo 9.35 - 10. Kurssi järjestetään yhteistyössä 

Mercurian ja Martinlaakson lukion kanssa. 

Musiikkikursseja 

 
Eri musiikkiaineiden kokoontumisista on tiedot MUSIIKKI 1 -ilmoitustaululla (A1-ovi). Ilmoituksia on 

seurattava päivittäin. On tärkeää, että kaikki opiskelijat ovat mukana ensimmäisissä kokoontumisissa. 

MUSIIKKI 1 - ilmoitustaululla on jo tiedot mm. soitto- ja laulutunneille ilmoittautumisesta, kuorojen, Big 

Bandin, rockmusiikin, äänitekniikan ja lauluyhtyekurssien alkamisesta. Alla on tietoja joidenkin 

musiikkiryhmien toiminnan käynnistymisestä. Päivittyvät tiedot luettavissa MUSIIKKI 1 -ilmoitustaululta! 

 

Kaikille näille kursseille voivat osallistua kaikki lukiomme opiskelijat, niitä ei ole tarkoitettu vain 

musiikkilukiolaisille. 

 

Kamarikuoro 

Harjoitukset alkavat ma 15.8. klo 14.30 auditoriossa 

 

Vaskivuoren lukion kamarikuoro on sekakuoro, joka sopii kaikille kunnianhimoisesta ja hauskasta 

kuorotoiminnasta kiinnostuneille. Kuorossa lauletaan monenlaista musiikkia kansanlauluista gospeliin ja 

http://www.edu.vantaa.fi/sotulu/etalukio/ilmoittautuminen.php
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popista suuriin orkesteriteoksiin. Kuoron toiminta on aktiivista, ja se edellyttää omaa harjoittelua ja 

sitoutumista yhteisiin harjoituksiin ja esiintymisiin. 

Kuoroharjoitukset ovat maanantaisin klo 14.30-16.00 pääsääntöisesti auditoriossa. Harjoituskausi alkaa ma 

25.8.   

Uudet kuorolaiset! 

Uudet kuorolaiset valitaan koelauluissa ma 15.8. Koelaulussa on ennakkotehtävä, oma vapaavalintainen 

säestyksetön laulu sekä äänialan testaus. Ohjeet ja ilmoittautuminen löytyvät MUSIIKKI-ilmoitustaululta. 

Lisätietoja voi kysyä kuoronjohtajalta vehmanenjonna@gmail.com tai puh. 044 041 7647. 

 

Lauluyhtyeet 

tapaaminen tiistaina 16.8. 13 - 13.15 jommassakummassa musiikkiluokassa. 

 

Mieskuoro 

alkaa ti 16.8. klo 15.15 - 16 luokassa 217. Mieskuoroa johtaa Jonna Vehmanen. 

 

Rockmusiikin ilmoittautuminen 

Uudet bändit kokoontuvat musiikkistudiossa ma 15.8. klo 12 

HUOMIO! Uusien musiikkilukiolaisten bändit alkavat vasta ykkösten show’n jälkeen. Ilmoittautumisajasta 

informoidaan myöhemmin. 

Vanhat bändit ma 15.8. klo 11. 

 

Äänitekniikka 

ÄT1 ilmoittautuminen ja ensimmäinen kokoontuminen ke 31.8. klo 16 musiikkistudiossa 

ÄT2 ilmoittautuminen ti 23.8. klo 15.15 musiikkistudiossa 

 

Vaskivuori Big Band 

BB on jo aloittanut harjoitukset ma 8.8. BB kokoontuu aina maanantaisin klo 16 luokassa 252. Big Bandia 

johtaa Mika Karhunen. 

 

Soitto- ja laulutunnit 

Ilmoittautuminen kanslian lomakekaapista saatavilla kaavakkeilla ke 17.8. klo 15 mennessä. Lomakkeiden 

palautus kansliaan. Ensimmäisistä opetuskerroista ilmoitetaan A1 oven MUSIIKKI-ilmoitustaululla ja 



12 

 

Fronterin musiikkitiedotteissa. Opetus alkaa pääsääntöisesti ma 22.8. alkavalla viikolla. Seuratkaa 

ilmoitustaulua säännöllisesti! 

Vaskivuoren lukion musiikkiseura ry:n järjestämä soiton- ja laulunopetus on avointa kaikille lukiomme 

opiskelijoille. Se on maksullista yksityisopetusta, tarkempi kuvaus on opinto-oppaan sivulla 125. Lisätietoja 

ja tarvittaessa Matti Suomelalta. 

 

Tyttökuoro 

Koelaulu ääniin sijoittamista varten pidetään ti 16.8. klo 15.15 alkaen musiikkiluokassa 252. Tilaisuudessa 

tulee esittää vapaavalintainen laulu ilman säestystä. Ensimmäiset harjoitukset ovat ti 23.8. samaan aikaan 

ja samassa paikassa. HUOM! Tyttökuoron ensimmäinen esiintyminen on jo to 1.9. klo 18 Myyrmäen 

Taiteiden yö -tapahtumassa! 

 

Kamarimusiikki 

Ilmoittautuminen kamariyhtyeisiin on to 18.8. klo 11.00 auditoriossa. Uusia opiskelijoita pyydetään 

ottamaan oma soittimensa mukaan ja valmistamaan vapaamuotoinen soittonäyte. Vanhat opiskelijat 

sopivat samalla kamarimusiikkituntiensa aloittamisesta. 

 

Musikaali- ja näytelmäproduktioon osallistumisen ehdot muuttuvat 

Ensi lukuvuoden (2017 - 2018) teatteriproduktiokursseille, joilla valmistetaan musikaali tai näytelmä, 

opiskelija voi osallistua toiselta vuosikurssilta lähtien suoritettuaan kaksi lukion teatterikurssia, TEI1 ja TEI2 

sekä Tanssia kaikille TAK1-kurssin. (Opinto-oppaan sivut 134 - 135)  

 

Hyvää lukuvuotta 2016-17! 
 

 

 

 


	Majoittajia kiinalaisvieraille
	Henkilöstöuutisia
	Materiaalimaksu
	Tupakointi on kielletty
	Tapahtumakalenteri
	Lukuvuoden alun tapahtumia

	Ei poissaololupia opiskelijoiden itse järjestämiin risteilyihin
	Oppikirjat ja opiskelumateriaalit
	Opiskeluterveydenhuolto
	Terveydenhoitajat
	Hammashoitola
	Lukiopsykologi
	Lukion kuraattori
	Erityisopettaja

	Kurssitiedotuksia
	Hyvää lukuvuotta 2016-17!

