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Sisäänotto ja tietokoneiden liittäminen verkkoon 

Ryhmänohjaustunti ja koulukierrätys 
Urheilulukiolaisten avaustilaisuus ja urheilulukiosopimuksen 
tekeminen 

Materiaalimaksun (10€) keräys 
Klassikan koulukuvaus 
Ykkösten teemapäivä ja sen purku 

Kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukurattori esittäytyvät 
Tutorit vierailevat kerran viikossa jn 6 oppitunnilla 
Ryhmänohjaaja lähettää ro-viestin Wilmassa joka torstai 

 
Opo1: 75min/ vk 

 Lukion käytänteet ja arviointi 

 Ainevalintojen tarkastaminen ja jatko-opinnot ainevalintojen 
näkökulmasta 

 Oppiminen ja kertaaminen 

 Lukiseula/ erityisopettaja 

 Yo-tutkinto 
 

Tarkista, että sinulle tulee ensimmäisenä opintovuotena n. 30 
kurssia. 
Lue Klassikan opinto-opas (löytyy mm. oppikirjat) 

Hyödynnä kalenteri opintojen suunnittelusi apuna 
Lukusuunnitelman tekeminen päättöviikolle 
 

Henkilökohtaiset ohjaukset tarpeen mukaan 
Lomien anominen: 1-3pv lupa ryhmänohjaajalta, yli 3 päivää lupa 
rehtorilta 

Päättöviikolla noudatetaan muunnettua työjärjestystä (jn 
2,3,4,5,6,8,1/7). 

 

II opintovuoden keskeiset tapahtumat 
 
Opinto-ohjelmien puutteiden korjaaminen 

 
Henkilökohtaiset ohjaukset tarpeen mukaan 
 

Urheilijoiden henkilökohtaiset ohjaukset 
 
Lukiolaisille tarjottujen yliopistokurssien esittelyt (infot, ro-tuokiot) 

 
 
 

Tarkista syksyn yo-kirjoitukseen liittyvät ajankohdat kalenterista. 

Merkitse kalenteriisi abi-infotilaisuudet. 
Varmista että olet tehnyt pakolliset kurssit kirjoitusaineissa ja olet saanut 
valittua syksyn ja kevään kirjoitusten näkökulmasta sopivat syventävät 

kurssit. 
Tarkista kalenterista abi-vuoden keskeiset kalenteriasiat. 
Tarkista opintosuunnitelmastasi, että saat tehtyä pakolliset kurssit, 

vähintään 10 syventävää kurssia ja että saat tehtyä vähintään 75 kurssia 
päättötodistusta varten. Urlulainen muista, että voit pakollisista kursseista 
poislukea 8-kurssia niissä aineissa, joita et kirjoita ja että suoritat vähintään 

2/3 aineen kursseista. 
 
Henkilökohtaiset  ABI – ohjaukset alkavat ja päättyvät joulukuussa. 

Varmista, että olet saanut ohjausajan ennen joulua. 
 
Ensimmäisen jakson alkupuolella järjestetään III – IV opintovuoden 

vanhempainilta. Vanhempainillassa tiedotetaan vanhempien 
mahdollisuudesta osallistua penkkarikahvituksen järjestämiseen. 
 

Huomioi oppiaineen korotustentit ennen tai jälkeen syksyn ja kevään yo-
kirjoituksia 
 

Jos haet ulkomaille opiskelemaan, niin aloita hakuprosessin tekeminen. 
Vaadittavat asiat tehty ennen joulua. Hakeminen tapahtuu heti joulun 
jälkeen tammikuusta alkaen. 
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Palautuspäivän  johtonumerojärjestys on sama kuin koeviikon klo 
8.30 alkaen. 
  
Kalenteriin on merkitty ajat, jolloin edellisen jakson kesken olevat 
kurssit (i) muuttuvat keskeytetyiksi (K). Hoida puuttuvat työt 
opettajallesi ajoissa ennen tuota päivää. 
  
Mikäli opiskelija saa kurssista hylätyn arvosanan (4) tai kurssin 
suoritus muutoin hylätään, on opiskelijalla mahdollisuus 

uusintakuulusteluun/suoritukseen yhden kerran. Ilmoittaudu 
uusintoihin annettuun päivämäärän mennessä! 
 

Ryhmänohjaajien 1. opintovuoden opiskelijoiden tulohaastattelut 
alkavat. 
 

Katso itsenäisen suorittamisen ohjeet oppiaineiden omilta OnEdu 
sivuilta. 
 

Tee seuraavan jakson mahdolliset kurssivalintojen muutokset 
ennen päättöviikon alkua. 
 

Klassikan päivä 
Ensimmäisen opintovuoden vanhempainilta 

 
Opo 2: 75 min/vko 

 Itsetuntemus 

 Koulutusvaihtoehdot 

 AVO-testit 

 Jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla 

 Työelämätietous 

 Työelämä- ja työnhakutaidot 

 Kurssivalintatarkistukset 

 Oman yo-tutkintorakenteen tarkastelu 

 Toiveet 3. jakson TET-päivän esittelyihin 

 

Yo-ilmoittautumisinfot kevään kirjoituksiin: mahdollinen ilmoittautuminen 2. 
opintovuoden kevään kirjoituksiin.  

Marraskuun puolivälissä ilmoittaudutaan kevään yo-kirjoituksiin wilman 
kautta. Ilmoitus tehtävä annetun aikataulun mukaan. Varmista pakolliset 
kirjoitettavat aineet ja mitä teet ylimääräisinä aineina. 
Varmista YO-infojen ajankohdat. 

Tarkista, että olet saamassa vaaditut kurssimäärät kasaan. 
 
Tässä jaksossa järjestetään abipäivä Kuopion yliopiston kampuksella  ja 

Savonia-ammattikorkeakoulussa. Varmista päivän ohjelma ja tehtävät. 
 
Voit osallistua vapaaehtoiselle Studia - messumatkalle Helsinkiin. Ohjeet 

matkasta jaetaan wilman kautta. Sitova ilmoittautuminen tehdään 
annettujen ohjeiden mukaan. Abi-päivä ja studia – messupäivät tarjoavat 
tietoa valinnanperusteista, pääsykokeista ja valmennuskursseista. 

 
Abit suunnittelevat joulujuhlan 
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Ainevalintainfo salissa 
Seuraavan lukuvuoden ainevalintojen tekeminen Wilmassa  
Toiselle opintovuodelle tulee valita lähes kaikki loput pakolliset kurssit 

sekä kiinnostavimmista aineistasi myös syventäviä kursseja. 
 
Opo1: 75min/ vk 

 Itsetuntemus ja elämänhallinta 

 Oppimiskäsitys ja oppimistyylit 

 Opiskelutekniikat 

 Oppimisen prosessi 

 Lukion jälkeiset opinnot 
 

Yhteystietojen muutoksesta ilmoitus kansliaan 
 
Matematiikan vaihtamiseen tai opintojen keston muuttamiseen 

tarvitset keskustelun opinto-ohjaajan kanssa sekä huoltajan 
allekirjoittaman lomakkeen. 
 

Taksvärkkipäivä 

 
TET- päivä tammikuun alku: esittelyssä eri AMK- ja yliopistovaihtoehdot 
TET - päivän palaute 

 
Yo-rakenne valmis 
 

Seuraavan lukuvuoden ainevalintojen valinta ja valintainfot 
 
Opinto-ohjelman puutteiden korjaaminen 

 
Henkilökohtaiset ohjaukset tarpeen mukaan 

Tarkenna kevään yo-kirjoitukseen liittyvät asiat ja päättötodistukseen 
saantiin liittyvät ehdot, korotustentit ja aikataulut. Varmista jatko-opintoihin 
ja niiden hakemiseen liittyvät ohjeet ja päivämäärät.  

1. Hakuaika tammikuussa; kansainväliset koulutusohjelmat, 
taidealat jne. 

 

Osallistu pakolliseen infotilaisuuteen, joka liittyy kevään yo-kirjoitusten 
järjestämiseen, jatko-opintoihin hakeutumiseen ja penkkareiden 
toteuttamiseen. 

 
Potkiaiset 
Penkkareiden suunnittelu ja toteutus 

Kirjoitukset alkavat tee lukusuunnitelma kuinka valmistaudut kirjoituksiin 
Voit alustavasti tutustua jatko-opintojen valinnanperusteisiin,  
pääsykoevaatimuksiin ja kirjoihin Opintopolun kautta 
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Seuraavan lukuvuoden tutoreiden valitseminen 

 
Palaute 1. vuodelta 
 

 

Opo 2 jatkuu: 75 min/vko 

 Itsetuntemus 

 Koulutusvaihtoehdot 

 TET-päivän kokemusten hyödyntäminen 

 Jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla 

 Työelämätietous 

 Työelämä- ja työnhakutaidot 

 Kurssivalintojen tarkistaminen 

 Oman yo-tutkintorakenteen viimeistely 

 
Henkilökohtaiset ohjaukset tarpeen mukaan. 

Lukuloma: muista ateriat, lukeminen, lepo, liikkuminen ja käsihygienia. 

2. Hakuaika; ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen muut linjat: 
Opintopolku.fi 

3. Varasuunnitelma, jos et pääsisi opiskelemaan heti syksyllä 

alkavaan koulutusohjelmaan. 
4. Lukusuunnitelma pääsykokeita varten 

 

Varmista, että saat vaadittavat kurssit (min 75 krs) kasaan huhtikuun 
loppuun mennessä 
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Seuraavan lukuvuoden kurssivalintojen tekeminen Wilmaan 

II-asteen yhteistyökurssit ja yliopistokurssit tiedotetaan ja valitaan 
Kesälukion kurssivalintojen tekeminen 
Kesätyöt, kielikurssit 

 
Opo1: 75min/ vk 

 Itsetuntemus ja opiskelutekniikat 

 Ylioppilaskirjoitusten rakenne ja suunnitelma 

 Lukion jälkeiset opinnot 

 Työnhaku 

 Ainevalinnat 

 Jaksaminen ja koulupaineet 

 
Vappujuhlan suunnittelu ja toteutus 
Harrastusiltapäivä 

Henkilökohtaiset ohjaukset / pienryhmät: aiheena seuraavan lukuvuoden 

kurssitarjotinvalinnat 
  
II-asteen yhteistyökurssit ja yliopistokurssit 

 
Syksyn  yo-ilmoittautuminen 
 

Palaute 2. vuodelta 
 
Henkilökohtaisten jatko-opinto-ohjausten aloittaminen tarvittaessa 

 

Neljännen  opintovuoden opiskelijat valitsevat suunnitelmansa mukaan 

oikeat kurssit tarjottimelta myös mahdolliset II-asteen yhteistyökurssit ja 
yliopistokurssit. 
 

Kevään yo-tulokset ilmoitetaan wilman kautta, saat ne myös kansliasta. 
Tarkistusarvioinnin tekeminen, jos sille on tarvetta. 
Tulevat ylioppilaat varmistavat yo-juhlan harjoitusten ja varsinaisen juhlan 

aikataulun. 
 
Ilmoittautuminen syksyn yo-kirjoituksiin 5.6. mennessä 

 

 


