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KAUPUNKI

Hanki laatutuotteet talosi runkoon ja kattoon Puukeskuksesta!

Lisää loistavia tarjouksia osoitteesta www.puukeskus.fiwww.puukeskus.fi

Valtakunnallisiin yritysnumeroihin soitettujen puheluiden hinnat: Matkapuhelimesta 8,28 snt / puhelu + 17 snt / min. Lankaliittymästä 8,28 snt / puhelu + 7 snt / min.
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KOVALEVY 
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PAROC EXTRA
100 x 565 x 1170 mm
5,29 m2/pkt.
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WISA®-KATE PLUS
15 x 2700 x 1200 mm
3,240 m2.
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ALUSKERMI KERABIT 2200 UB
ALUSHUOPA TL4
1 x 15 m.

KERABIT K+ BITUMIPAANU
Musta, 3 m2/pkt.
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JÄYKKÄ AALLOTETTU 
KATTOHUOPA
3 x 950 x 2000 mm. 
6,4 kg/kpl
Vain Vantaan toimipisteessä.
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Tarjoukset voimassa 
31.05.2013 asti tai niin 
kauan kuin tavaraa riittää.

PUUKESKUS ESPOO 
Kivenlahti, Ruukintie 4 
puh. 020 55 66137
ma–pe 7–18 la 9–15

PUUKESKUS VANTAA 
Petikko, Tiilipojanlenkki 7 
puh. 020 55 66135
ma–pe 7–18 la 9–15

PUUKESKUS HELSINKI 
Herttoniemi, Sorvaajankatu 6 
puh. 020 55 65140
ma–pe 7–17

HELSINKILÄINEN Miro Palokal-
lio, 19, kärsi muutamaan ottee-
seen viikkojen flunssasta. Kurs-
sien poissaolokiintiöt Vuosaa-
reen lukiossa ylittyivät. Kurssit
piti uusia, ja tämä pitkitti valmis-
tumista.

Opintojen viivästyminen ro-
mahdutti yhdeksän keskiarvolla
kouluun tulleen Palokallion
opiskelumotivaation.

Aiheettomia poissaoloja alkoi
kertyä, ja lopulta lukio jäi kes-
ken. Palokallio koki, ettei saanut
tarpeeksi tukea.

”Jäin roikkumaan. Kukaan ei
ota vastuuta opinnoista, vaan
opettajat miettivät yksittäista-
pausta – voiko opiskelija jatkaa
juuri tällä kurssilla”, Palokallio
kertoo.

Vuosaaren lukion rehtori Mar-
ko Pajun mukaan kurssi keskey-
tyy vain silloin, kun opiskelija ei
ole oppinut tarpeeksi kurssin
suorittamista varten. Esimerkik-
si puolet kurssista on jäänyt vä-
liin. 

Kurssin keskeyttämisestä kes-
kustellaan aina rehtorin kanssa.

”Annamme aina tukea sairaus-
tapauksissa. Oppilashuollon tu-
kea ja tukiopetusta saa meillä
pyydettäessä.”

HELSINGIN lukioiden käytännöt
poissaolojen suhteen vaihtele-
vat. Alppilan lukiossa kurssi kes-
keytyy viidennestä poissaolosta,
kun Ressun lukiossa saman pois-

saolomäärän jälkeen keskustel-
laan opettajan kanssa jatkosta. 

Kurssit on useissa lukioissa
jaettu kolmeen 75 minuutin mit-
taiseen oppituntiin viikossa, jo-
ten viisi poissaoloa vastaa vajaan
kahden viikon sairastamista.

Sairauspoissaolot eivät saa lu-
kioissa erityisasemaa.

”Kaikesta ei voi olla pois. Op-
pimisen näkökulma on laitettava
etusijalle. Jos on merkittävästi
pois kurssilta, vaikka sairaana-
kin, on hyvä miettiä, voiko kurs-
silla jatkaa”, sanoo opetusviras-
ton nuoriso- ja aikuiskoulutus-
linjan opetuspäällikkö Mervi
Pekkari.

SUUNTAVIIVAT on määritelty lu-
kiolaissa. Lain mukaan opiskeli-
jan tulee osallistua opetukseen,
jollei hänelle ole myönnetty sii-
hen vapautusta.

”Lukiot saavat itse määrätä
poissaolokäytäntönsä, koska
opiskelijoiden tarpeet vaihtele-
vat eri lukioissa”, Pekkari kom-
mentoi.

Hän korostaa, että opiskelijat
voivat vaikuttaa käytäntöihin.

”Oppilaskunta voi kääntyä
opettajan tai rehtorin puoleen,
jos käytännöt eivät tunnu hyvil-
tä.”

ALUKSI Miro Palokalliota harmit-
ti, että lukio jäi kesken, mutta
hän löysi oman suuntansa lopul-
ta musiikista. Nyt hän valmiste-
lee esikoislevyään popmusiikkia
soittavan yhtyeensä kanssa.

”Onneksi olen sattunut valitse-
maan alan, jolla lukion päättöto-
distuksella ei ole väliä, joten
olen tyytyväinen. Monelle muul-
le lukion keskeytyminen voisi ai-
heuttaa enemmän ongelmia.”

q Kirjoittajat ovat Pääkaupunki-
seudun Nuorten ääni -toimituk-
sen toimittajia. Helsingin nuoriso-
asiainkeskuksen hankkeessa
nuoret tuovat näkökulmiaan esille
mediassa.

Marja Kuikka
Tuukka Tuomasjukka

Helsingin lukioissa voi jäädä
sairauden takia kurssi
suorittamatta, kun poissaoloja
kertyy useita.

Poissaolot pudottivat Miron lukiosta

MINÄ ja monet ystäväni menem-
me vaikka kuumeessa kouluun,
sillä useimpien lukioiden sai-
rauspoissaolosäännöt ovat tiuk-
koja. Parin viikon sairastelun
jälkeen saattaa pudota kursseilta
kokonaan. Siihen ei monilla ole
varaa.

Koulujen näkökulmasta sai-

rauspoissaolot ja lintsaus tuntui-
sivat olevan käytännössä saman-
arvoisia. Rajojen lähestyessä
alkaa jokaista huolettaa.

Poissaolorajoituksilla on hyvä
tarkoitus asettaa opiskelijat
samalle viivalle. Eri lukioiden
väliset poissaolokäytäntöjen
erot luovat kuitenkin epätasa-
arvoa opiskelijoiden välille. 

TIETYSTI jokin käytäntö on
oltava, koska lukio-opetus pe-
rustuu läsnäoloon. Mutta mil-
loin lukio-opiskelusta on tullut
niin tiukkaa, ettei saisi olla edes
sairaana?

Enää ei riitä vain se, että
suunnittelet opintosi, vaan
samalla pitää huomioida myös
mahdolliset sairastelut.

q Kirjoittaja on Pääkaupunkiseu-
dun Nuorten ääni -toimituksen
toimittaja.

Kouluun
vaikka
sairaana

KOMMENTTI

Marja Kuikka LUKIOISSA jokainen poissaolo on
selvitettävä. Soittokierros Helsin-
gin lukioihin paljasti, että useim-
missa lukioissa kurssilta putoaa
4–6 poissaolon jälkeen. 

Helsingin kuvataidelukiossa ja
Viikin normaalikoulun lukiossa
neljän poissaolon jälkeen seuraa
keskustelu opettajan kanssa. 

RESSUN lukiossa ja Töölön yhteis-
koulun lukiossa ei ole kiintiöitä,
mutta toistuvat poissaolot johta-
vat keskusteluihin.

Kulosaaren ja Kallion lukiossa
käytäntö on ehdottomampi.
Kulosaaressa kurssilta putoaa
viiden ja Kalliossa kuuden poissa-
olon jälkeen – oli sairaana tai ei.

Poissaolosäännöt
ovat kirjavia

TAUSTAl

Helsingin lukiolaiset pinnistelevät
välttääkseen poissaoloja

”Kaikesta ei voi olla pois.
Oppimisen näkökulma
on laitettava etusijalle.”
Opetuspäällikkö Mervi Pekkari

Miro Palokallio harjoittelee treenikämpällä yhtyeensä vappukeikkaa varten. He lämmittelevät Nosturissa
PMMP:tä. Palokallio on löytänyt lukion keskeyttämisen jälkeen oman suuntansa musiikista.

MARKUS JOKELA HS


