
Olet ehtinyt jo muodostaa jonkinlaisen käsityksen koulustamme. Kerro aivan päällimmäisiä 
ajatuksia koulustamme! Voit käsitellä koulun yleistä ilmapiiriä, saamaasi opetusta ja 
ohjausta, kirjaa ajatuksia, jotka ensin tulevat mieliin 

TL22c 

Hyvä ilmapiiri ja mukavat opettajat! 

Hyvin :D 

tosi kiva 

Tykkään koulusta ja ilmapiiristä 

Alku on sujunut hyvin :D Hieman matikassa on hankaluuksia 

Kiva ilmapiiri. Kuvis on kivaa. 

iha hyvin 

Kaikki tuntuvat tuntevan toisensa ja kaikki tuntuvat nauttia toistensa seurasta. Kaikki on aika 
vapaata eikä pahemmin katsota oudosti vaikka menee uuteeen kaveriporukkaan. 

slay #girlbosss loveen purrr 

Hyvä ilmapiiri, paljon mukavia ihmisiä ja opettajia sekä viihtyisät koulun tilat. 

Koulun alku alkoi hyvin, mutta pientä väsymystä ja stressiä on ilmennyt. Lukio on mukava ja 
hyväntuulinen ja opetus on aika hyvää. Matikkakin on kivaa (paitsi luku "Polynomin 
jakaminen tekijöihin"). 

Hyvin, koulupäivät jotka kestävät neljään asti ovat tosiaan aika pitkiä. 

Ensimmäisenä tulee mieleen shokki englannin tehtävistä. 

I slay, I slew, I have slain. 

Kivoja tyyppejä täällä 

Koulun aloitus on sujunut aika hyvin. Koulussa on hyvä ilmapiiri ja ihmiset vaikuttavat 
mukavilta. Opetus on ollut hyvää ja kaikki ohjeistus tosi selkeää. 

Alku on mennyt hyvin. On tullut uusia kavereita. Kaikki ovat sosiaallisia ja jokaiselta pystyy 
pyytämään apua. 

On hauskaa piirtää, ilmapiiri on hyvä. 

Koulun yleisilmapiiri on kiusaamistapauksista huolimatta hyvä. Vähän hämmentävät musiikin 
instrumenttiopetuksen järjestelyt, jolloin saat Taikkarilta vain 22,5 min pituisen tunnin(joka ei 
välttämättä ole joka viikko) riippumatta siitä onko instrumentti pää-vai sivusoittimesi(jos 
oikein ymmärsin). Musiikkiopistolta saatavasta opetuksesta joudut maksamaan, mites 
maksuton toinen aste(toki tämä maksullisuus on jokaisen oma valinta)? Saamani opetus ja 
ohjaus on ollut hyvää. 



Ihan nice, opettajat on ollu kivoi ja luokka on ollu kiva. Oon saanu jo pari kaveria ja tykkään 
pelaa meidän ikäluokkalaisten kanssa Mario Karttia. 

enkku pelottaa, kaikki oppilaat Huikea ilmapiiri joka ei tunnu edes todelliselta aikeisempaan 
kouluuni verrattuna. Opetus on tasokasta ja jopa nautittavaa! Äidinkielen ja kuvataiteen 
tunnit ovat tähän mennessä ollut lemppareita. 

mukavia, tosi yhteisöllinen koulu 

- Opetus on ollut hyvää 

Koulu ei tunnu erinlaiselle kuin muut käymäni koulut paitsi, että itse opiskelijat 
näyttävät jännille 
 
Erittäin mukavaa. Saa olla oma ittensä eikä ketää gine :) Ihmiset yleisesti mukavia ja fiksuja 
 
Tosi hyvä ilmapiiri 

TL22b 

Alku on sujunut hyvin ja koulussa vaikuttaa olevan mukavia oppilaita ja opettajia :) 

Koulun ilmapiiri on mukava ja avoin, itse olen enemmän tutustunut musiikki puolen ihmisiin. 

Koulun alku on sujunut suhteellisen hyvin. Koulun yleinen ilmapiiri on tosi hyvä ja omasta 
mielestä on ollut mukavia uusia ihmisiä. Opiskelun kannalta kestää vielä opetella koneella 
tehtävien tekemistä, esimerkiksi matikassa, mutta uskon että siihen tottuu kyllä. 

Koulun ilmapiiri on todella mukava ja on ihanaa, kuinka voi löytää nopeasti ihmisiä, joille 
puhua. Minua jännittää uudet ihmiset aivan järkyttävästi, mutta Taidelukion ansiosta olen 
uskaltanut puhua uusillekin ihmisille. Opetus ollut ihan mukavaa, mutta matikassa mennään 
vähän liian nopeaa ja tuntuu, että tarvitsisin siihen tukea. Ja musiikin opinnot on olleet tosi 
mukavia. 

Koulu vaikuttaa mukavalta ja opettajat myös. rakennus on juuri sopivankokoinen. 

Mielestäni tämän koulun luokkien numerot ovat todella fiksusti laitettu, silä edellisessä 
koulussani oli vaikea löytää luokkaa. Olen yllättynyt että kavereita on näin helppo saada ja 
siitä että täällä on oikeasti niin hyvä ilmapiiri. 

täällä on tosi mukavi Uuden koulun ilmapiiri on huomattavasti parempi kuin aiemmissa 
kouluissa, joissa olen ollut. Opetus on mielestäni hyvää ja ole saanut uusia ystäviä. 

a ihmisiä ja on kiinostavaa oppia uutta taiteesta. 

Hyvin sujunut, hyvä ilmapiiri ja hyvää opetusta 

Alku on sujunut ihan kivasti oppiaineiden suhteen. Koen silti ajoittain täällä olon raskaaksi, 
sillä usein täällä käydyt keskustelut ovat vahvoja ja rankkoja käsiteltäväksi. Monella on myös 



omat vahvat mielipiteet tietyistä asioista, ja siksi joudun hyvin tarkasti aina miettimään mitä 
sanon jotten loukkaisi ketään. 

kivan rentoa 

Erittäin hyvä ja mukaansa tempaava ilmapiiri, on kiva paikka 

Koulun ilmapiiri on aika hyvä, ei vaikuta siltä että kukaan kiusaisi toisia ja voi olla avoimesti 
oma itsesi. Opetus on myös aika hyvä. Eka kouluviikko on ollut kiva mutta myös vähän 
vaikea, koska matikka opetetaan eri tavalla. 

Koulu on alkanut hyvin, ihmiset ovat olleet ystävällisiä ja opetus on ollut kivaa. 

Koulu on sujunut ihan hyvin, mutta minulla on vain parisen ongelmaa ollu matematiikan 
kanssa. 

Koulu on sujunut ihan hyvin, mutta minulla on vain parisen ongelmaa ollu matematiikan 
kanssa. Oppilaat ja opettavat ovat mukavia ja samanhenkisiä. Koulun kalusto on todella 
monipuolinen ja rikas (soittimet, studio..jne). Koulussa on kiva tunnelma, kun ei ole liian 
modernin näköinen. 

Mielestäni itse koulu, opettajat sekä opiskeluyhteisö on aivan ihana. Mielestäni ilmapiiria on 
kuitenkin kiristänyt toisten koulujen oppilaiden käytös, ja itsekään en ulkona uskalla ihan 
aina liikkua. Opetus on mielestäni ollut tähän asti hyvää ja selkeää, ilmapiiri luokassa on 
yleensä ollut hyvä. 

Ihan hyvin, ehkä siinä mielessä huonosti että olen jo jäljessä enkussa ja matkasta, koksa en 
jaksa tehd tehtäviä 

Hyvin 

Koulu on kiva ja ihmiset täällä on tosi kivoja. 

Hyvin! Ilmapiiri on hyvä ja opettajat vaikuttavat mukavilta. Hieman on ärsyttänyt kaiken 
tekeminen koneella, esim. matikan koska se on niin hidasta, mutta kyllä siihen tottuu. 

Koulu on alkanut mukavasti. Yksi ystävä :) 

Koulu on todella hyvä. Ilmapiiri on hyvä ja koko koulu on kuin oma yhteisö. Paljon parempi 
koulu kuuin lyseo! 
Vaikka opiskelu aloitti viikkoa myöhemmin kuin muut niin on hyvin päässyt mukaan, sekä 
saanut kavereita. 

Alku on sujunut tosi hyvin, olen tutustunut joihinkin uusiin ihmisiin. Ilmapiiri ja opettajat on 
ollut mukavia. 

Opettajat ja muut oppilaat vaikuttavat mukavilta, on ollut ihan hyvä koulun alku siis. 

Koulun imlapiiri on rento ja ystävällinen, läksyjä on ehkä vähän paljon ja matikka vaikeaa, 
mutta minulla on mennyt ihan hyvin. Olen myös kotiutunut yllättävän hyvin, eikä enää 
jännitä puhua muile ihmisille... ainakaan niin paljon.. 



On ollut todella hyvä alku. Ensimmäisenä päivänä sain paljon uusia kavereita (luulin että en 
saisi yhtään joten se oli aika shoker). Mahavia tyyppeijä täällä siis. Ja pääsin kärryille 
ensimmäisessä parissa päivässä. 

Ihan hyvin on sujunut. Kivaa porukka jne jne 

Kavereita on ollut ehkä himan haastava löytää ja ekasta kokeesta sain 5.. mut muuten kai 
ihan hyvin :) No mut opet on ollu oikee mukavii ja ÄIKKÄ on IHANAN MONIPUOLISTA! 

TL22a 

Koulussa on viihtyisää, ilmapiiri on hyvä, opetus on tähänasti ollut hyvää. 

Koulu on sujunut hyvin varsinkin, kun kaikki opettajat ovat mukavia ja rentoja. 

Ollu mukavaa, aluks hiema ahistavaa ku heti niin paljotoimintaa mutta siihen tottu 

Taikkarissa on lämmin ilmapiiri ja opetus on ollut hyvää. 

Koulu on alkanut ihan hyvin. Olen tavannut paljion ihmisiä, saannut kavereita ja tykännyt 
opiskelusta. Opettajat ovat myös olleet todella mukavia ja kämppiksen kanssa asuminen on 
ollut erittäin hauskaa. 

ihan ok ihmiset vaikuttaa ihan kivoilta ja vaik mul ei oo kavereita nii se ei haittaa ja mul on iha 
mukavaa 

Koulun alku on ollut ihan kivaa, muistan tiistaina info päivänä katsovani ympärilleni ja 
ajattelevan miten kauniita ja siistejä kaikki muut oppilaat olivat. 
Oppitunnit tuntuvat yllättävän pitkiltä, mutta samaan aikaan lyhyemmiltä kuin peruskoulussa 
joka on tullut yllätyksenä minulle. 
Alussa olin myös hiema epävarma ja olen vieläkin aika pihalla asioista, koska tykkään 
mieluiten että pystyn valita ja nähdä koko lukujärjestykseni selvästi, koska tykkään mennä 
lukujärjestyksen mukaa, mutta alku on ollut aika stressaava sen takia koska en ole saanut 
tietää milloin mitäkin saattaa olla jne... En ole hirevä itsenäinen opiskelujen ja tuntien 
vapauden mukaan...  

Koulun yhteinen ilmapiiri on mielestäni todella kannustava ja ystävällinen. Opettajat ovat 
kaikki mukavia ja ymmärtäväisiä ja opetuksen taso on minusta hyvä, ja apua saa aina 
kysyttäessä 

Koulu on ollut ilmapiiriltään mukava ja ystävällinen. Opetus on tähän mennessä ollut hyvää ja 
opettajat vaikuttavat kivoilta. 

Koulussa on sujunut hyvin! Täällä on hyvä ilmapiiri ja opetus. Minun on mukava opiskella 
täällä ilman suurempia huolia. 

iha ok kai 

Hyvin rento ilmapiiri ja mukavat opettajat. 



Koulussa on aivan loistava ilmapiiri, kaikki tulevat keskenään toimeen ja mitään vaikeuksia 
koulun seinien sisäpuolella ei ole. Tulen varmasti viihtymään koulussa seuraavat kolme 
vuotta aivan loistavasti. 

Hyvin 

Hyvin 

Taikkarin ilmapiiri on hyvä ja sopii joukkoon 

On ollut hieman hankalaa liikkua täällä labyrintissa mutta kyllä siihenkin tottuu vielä. Kasin 
aamut ei ole lemppareitani. Mutta tilat ovat mukavat ja kaikki ihmisetkin on kivoja, ja tunnen 
täällä itseni hyväksytyksi ja saan olla oma itseni 

Koulussa on kiva nähdä, miten kaikki tulee toimeen keskenään ja miten kaikki on otettu 
avosylin vastaan. Myös henkilökuntaan on ollut ilo tutstua ja he ovat olleet isossa osassa 
motivaatiota. Tilat ovat poikkeavat ja on ihana, että oppilaisiin luotetaan. 

Pidän taikkarin ilmapiiristä. Täällä voi ja uskaltaa olla juuri sellainen kuin haluaa, on helppo 
tutustua ihmisiin ja opettajat ovat mukavia. 

Ihana paikka. Saa olla oma itsensä ja kaikki hyväksyy sellaisena kuin olet. Opetuskin on hyvää 
ja varsinkin musiikin opettajat tosi mukavia. 

Ihan okei. 

Ilmapiiri ja opettajat ovat ihania ja olen saanut paljon uusia ystäviä ja tuttuja. 

Hyvä koulu, ja tilat:D 

Opetus ja ohjaus on hyvää, ja opettajat ovat mukavia. Koulussa on hyvä ilmapiiri, vaikken 
olekaan kerennyt vielä tutustua hirveästi ihmisiin. 

 


