


SUUNTANA TULEVAISUUS 

Tarjoaa laajan kansainvälisen toimintaympäristön aikuistuvalle nuorelle. 

Urheilulukiolaiset, latinan opiskelijat sekä yrittäjyyskurssilaiset edustavat 

kansallisesti ja kansainvälisesti kuopiolaista huippuosaamista.  

 

Klassikan laaja kurssitarjonta antaa aidon mahdollisuuden tehdä 

henkilökohtaisia opiskelusuunnitelmia. Voit painottaa kiinnostuksen 

mukaan eri oppiaineita, esim. vieraita kieliä, matemaattis-

luonnontieteellisiä aineita sekä taito- ja taideaineita.   

 

Klassikan laaja opiskelijatuutortoiminta kiinnittää opiskelijat tehokkaasti 

Klassikan työyhteisöön ja antaa osallistuville opiskelijoille hyvän 

kokemuksen ohjaus- ja koulutustoiminnasta. 
 



2. opintovuoden 

vanhempainilta 

 Wanhojenpäivän järjestelyt: Wanhat 

 Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaku on 

uudistunut, Suunnittelija Jouko Holopainen, Itä-Suomen 

yliopiston hakijapalvelut 

 Asiaa ylioppilastutkinnosta ja 3. opintovuoden valinnoista. 

 Opintojen ohjaaja Markku Ukkonen 

 Keskustelua edellä olevista ja muista esille tulevista aiheista. 

 Salitilaisuuden jälkeen mahdollisuus tavata aineenopettajia 

kahvikupin ääressä ala-aulan ruokalassa. 



Terveyttä edistävä koulu 

 Kuopion klassillinen lukio on terveyttä edistävä 

koulu. Se kuuluu 45 Euroopan maan Schools for 

Health in Europe –verkostoon, joka on perustettu 

1992. 

 Verkostoa tukevat WHO:n Euroopan toimisto, 

Euroopan neuvosto ja Euroopan komissio. 

 Verkoston tarkoitus on tukea kouluja ja siellä 

toimivia ammattilaisia terveyttä edistävien (koko 

koulun näkökulma) toimintojen ylläpitämisessä ja 

kehittämisessä. 

 

 



Terveyttä edistävä koulu 

 Vuosien 2016-2018 painopiste Kuopion 
klassillisessa lukiossa on opiskelijoiden 
koulupaineiden ennalta ehkäisy ja arjen 
hallinta. 

 

 Yhteistyöryhmään kuuluvat Klassillisen lukion 
edustajien lisäksi Nuorten palvelu ja Itä-
Suomen yliopisto. Muita asiantuntijoita 
tarvittaessa. 

 

 



2. opintovuoden ryhmänohjaajat pitävät kevään 

2018 aikana keskusteluja 4 – 6 opiskelijan 

ryhmissä   

Keskustelun aiheena on opintojen sujuminen ja 

opiskelijoiden jaksaminen.  

• Mitkä työtavat ovat mielekkäitä jaksamisen ja oppimisen kannalta? 

Miksi?  

• Mitkä oppiaineet ovat jaksamisen kannalta haasteellisimpia? Miksi? 

• Miten hyvin olette löytäneet omien opiskelutapojenne vahvuudet? 

• Miten opiskelutapojanne voisi vielä kehittää? Keneltä toivoisitte siihen 

apua? 

• Miten koulu voisi auttaa oppimisessasi ja jaksamisessasi? Terveiset 

opettajakunnalle. 

• Mitä haluaisitte nostaa keskustelussa esille? Vapaa sana. 

• Haluatko jutella henkilökohtaisesti jostain asiasta? 



Klassikan tukijärjestelmä 

Pienryhmäkeskustelussa ryhmänohjaaja muistuttaa opiskelijoita koulun 
tukijärjestelmästä. 

 

Erityisopettaja Pauliina Mauno 
 044 718 1377 
 pauliina.mauno@kuopio.fi 
 Klassikalla ke klo. 8-14 

 
Terveydenhoitaja Tuula Kerman  

 044 7186561 
 tuula.irmeli.kerman@kuopio.fi 
 Klassikalla ma-to klo 8-15,  
 Akuuttivastaanotto pääterveysasemalla pe klo. 8-8.30 
 Lääkäriajat terveydenhoitajan kautta 
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Klassikan tukijärjestelmä 

Lukiopsykologi Niina Korhonen 

 044 718 4061 

 niina.korhonen@kuopio.fi 

 Sopimuksen mukaan Klassikalla tai kouluvirastolla 

 Yhteyttä esimerkiksi stressin, masennuksen, ahdistuneisuuden, 

yleisen pahan olon tai erilaisten kriisien vuoksi 

 

Kuraattori Henriikka Strengell 

 044 7181978 

 henriikka.strengell@kuopio.fi 

 Vastaanotto Kouluvirastolla (Vuorikatu 27, 3. krs.), Klassikalla tavat-

tavissa sovittaessa tiistaisin. 

 Yhteyttä esimerkiksi poissaolojen ja opintojen etenemisen, opiske-

lumotivaation, arjen elämänhallinnan, jaksamisen ja mielialan, raha-

asioiden sekä ihmissuhdeasioiden vuoksi 
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2. vuosikurssi 

opinto-ohjaus 

AINEVALINNAT 

YO-KIRJOITUKSET JATKO-OPINNOT 



2. vuosikurssi: 

 Yhä aikaisemmassa vaiheessa aloitetaan yo-

kirjoitusten suunnittelu! 

 Miten Klassikassa: Tiedotusta aikaistettu 

 opotunnit 1.vsk:n syksy (”Ainevalintojen merkitys 

jatko-opintoihin”)  

 ainevalinnat ykkösen kevät 

 erilliset infot, TET-päivä  Ma 8.1.2018  

 opotunnit 4. jakso: AVO-testaus, pääsyvaatimuksien 

tarkistaminen, eri aloihin tutustuminen jne.  

 Jatkuu 3. opintovuonna: Henk.koht.ohjaus, 

messuja, infoja jne. 



2. opintovuosi lukiossa: 

 2. opintovuosi tärkein lukiossa! 

 Jos ongelmia ilmenee, yleensä 2. vuoden keväällä! 

 Monia eri syitä 

 Lähes kaikista yo-aineista viimeiset pakolliset 
kurssit 2.vuoden keväällä: 

 Ei enää tarjolla 3. vuoden syksyllä! 

 Kursseja tällä hetkellä n. 40-45, keväälle n. 60 
kurssia ! 

 



YO-TUTKINTO 
Kaikille pakollinen 

Äidinkieli 
Toinen  

kotimainen 

Vieras 

kieli 

Matema- 

tiikka 

Reaali- 

aine 

Toinen 

kotimainen 

Vähintään yhdessä pakollisessa pitkä oppimäärä! 

Ylimääräiset kokeet: 

Vieras 

kieli 

Matema- 

tiikka 

Lyhyt 

kieli 

Reaali- 

aine 

Reaali- 

aine 

Näistä valittava kolme koetta 



REAALIKOE 
 Reaalikoe I 

 Psykologia 

 Filosofia 

 Historia 

 Fysiikka 

 Biologia 

 Reaalikoe II 
 Uskonto (UE/UO/ET) 

 Yhteiskuntaoppi 

 Kemia 

 Maantieto 

 Terveystieto 

 

 Jokaisena kirjoituskertana järjestetään kaksi reaalikoetta (I 

ja II) viikon välein 

 Opiskelija saa osallistua aina yhteen reaalikokeen 

aineeseen kerrallaan 

 Yhdellä kirjoituskerralla on siis mahdollista kirjoittaa kaksi 

reaaliainetta! 



YO-KIRJOITUKSIIN OSALLISTUMINEN 

 Pakolliset kurssit suoritettu kirjoitettavassa aineessa 

 Menestyäkseen on käytävä myös syventäviä kursseja 

 Pakolliset aineet kirjoitettava kolmen peräkkäisen kirjoituskerran 
aikana 

Kirjoituskerrat (2016-vuosikurssi, 197 opiskelijaa): 

• 13,2 % (26 opisk.) jakaa kirjoituksensa kolmelle kerralle 

• Suurin osa jakaa kirjoituksensa kahdelle kerralle 

• 4.vuoden opintosuunnitelma: yleensä kolmella kerralla 

 



YO-KIRJOITUSTEN HAJAUTTAMINEN: 

Hyödyt: 

 Tehokkaampi ajan-
käyttö 

 Henkinen paine 
vähenee 

 Kokemusta yo-
kirjoituksista 

 Uusimismahdollisuu
det jo kouluaikana 

Mahdolliset vaarat: 

 Kyseessä myös 
kypsyyskoe 

 Kirjoittaminen 2. vuoden 
keväällä tai 3. vuoden 
syksyllä vaatii suunnittelua 

 Liian aikainen aloittaminen 

 



Jatko-

opinnot ja  

yo-

kirjoitukset 



Esimerkkejä: KAUPPATIETEET 

60% yo-todistuksen pisteiden perusteella,  

40% pääsykokeen perusteella 
Äidinkieli, matematiikka ja kolme muuta parasta ainetta = Yht. 5 ainetta 

L E M C B 

Äidinkieli  10 9 7 5 0 

Matematiikka, pitkä oppimäärä  10 9 7 5 0 

Matematiikka, muu oppimäärä  8 6 4 2 0 

A-kieli 8 6 4 2 0 

2 muuta parhaat pisteet antavaa koetta 6 4 2 0 0 



 

 

 

LÄÄKETIETEELLINEN (Kuopio) 

Yhteispisteillä 93, ensikertalaisia 61 

Valintakokeella 62, ensikertalaisia 40 

 Pisteet neljästä aineesta: 

 Äidinkieli 

 Vieras kieli 

 Biologian, fysiikan tai kemian ainereaali 

(paras näistä) 

 Mikä muu tahansa ainereaali(poislukien 

kohdassa 3 käytetty reaalikoe) tai  

matematiikka 

 Pääsykokeessa biologian, fysiikan ja kemian 

syventävien kurssien tiedot 



Esimerkkejä 

PSYKOLOGIAN OPINNOT (JyY) 

 Psykologian ainereaali  

 Muusta ainereaalista vähemmän 

pisteitä 

 Äidinkieli 

 Matematiikka 

 Pitkästä matikasta lisäpisteitä 

 Vieras kieli 



Esimerkkejä 

SOSIAALI- JA TERVEYSALA (AMK) 

KEVÄT 2018: 

 Ylioppilastutkinnon painoarvo on 

jokaisen AMK:n päätettävissä 

 Savonia AMK: lähes kaikkiin 

koulutusohjelmiin valinta 

ainoastaan pääsykokeen kautta 
 



VANHEMPIEN 

OSALLISTUMINEN 

LUKIOLAISEN OPINTOJEN 

SEURAAMISEEN JA 

TUKEMISEEN 



KIITOKSIA MIELENKIINNOSTA 

JA  

KAHVITUKSEN TARJOSI  

ESPANJA 2018 –PROJEKTI. 

KIITOKSIA TUESTA ! 

 

 


