
1. OPINTOVUODEN 

VANHEMPAINILTA



Illan teemat

Klo 18.00 kaikkien yhteinen ohjelma juhlasalissa:

 Opettajakunnan esittely

 Opiskelijahuollon terveiset

 Lukio-opintojen ensimmäinen vuosi

 Tiimijakson esittely

 Mahdollisuus keskustella eri aineiden opettajien kanssa

 Yhteisen tilaisuuden jälkeen siirrytään ryhmänohjausluokkiin.

 Kokemukset 1. jakson aloittamisesta, ryhmänohjaaja

 Wilman käytöstä huoltajille https://wilmalukio.kuopio.fi/

 Kahvituksesta vastaavat Hiltulanlahden koulun 6. luokan oppilaat 

ja vanhemmat. Kahvi/tee + leivonnainen 2 €

https://wilmalukio.kuopio.fi/
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Opiskelijan tukeminen yhteistyössä

Vanhemmat, ryhmänohjaaja, aineenopettajat

, opinto-ohjaaja, erityisopettaja,

terveydenhoitaja, psykologi, koululääkäri ja rehtori

Tavoitteena tunne

Itsesäätelyn kehittymisestä

• vastuunotto

• omat tavoitteet

• motivaation ylläpitäminen

• opiskelutekniikoiden hallinta

• tieto omasta osaamisesta

Keinot

• perusasiat kunnossa (ravinto+ lepo)

• mielekkään opiskeluympäristön luominen

• kannustava ja rehellinen palaute

• tukea nuoren työtaitojen kehittymistä

• kehittää nuoren itsearviointitaitoja

• ajanhallintataitojen kehittyminen

• yhteisöllisyyden huomioiminen

Uusi opiskelijahuoltolaki



LINKKI OPPAASEEN

https://klassikka.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/10/article-803


• Terveystarkastus ja lääkärintarkastus tehdään tytöille 1. opintovuoden aikana. 

• Pojille terveydenhoitajan tekemä tarkastus tehdään 1. opintovuoden aikana ja lääkärintarkas-

tus 2. opintovuoden aikana, jonka yhteydessä tehdään myös kutsuntatarkastus.

• Terveydenhoitajan on tavattavissa Klassikalla klo 12-13 välisenä aikana maanantaista 

keskiviikkoon ja myös perjantaina. 

• Akuuttivastaanotolta voi hakea apua erilaisiin terveyttä koskeviin kysymyksiin (esim. ras-

kauden ehkäisy, mielenterveys, ravitsemus, uni) ja saada sairaanhoidollista apua.

• Koulutapaturman sattuessa opiskelijan tulee hakeutua ensisijaisesti terveyskeskuksen tiimi-

lääkärille tai Kys:n yhteispäivystykseen.

• Opiskeluterveydenhuollon lääkärin vastaanotto on tiistaisin ja keskiviikkoisin pääterveysa-

semalla, os. Tulliportinkatu 15 H, 2.krs.

• Lääkäriaika varataan terveydenhoitajan kautta.

• Lisätietoa Kuopion opiskeluterveydenhuollon verkkosivuilta

• Lisätietoa Klassikan lukion opinto-oppaasta.

• Yhteydenotot puhelimitse, sähköpostilla, Wilman kautta tai henkilökohtaisesti asioimalla. 

Terveydenhoitaja Tuula Kerman

tuula.irmeli.kerman@kuopio.fi

044-718 6561

Ti-Pe klo 8-15

https://www.kuopio.fi/web/terveyspalvelut/opiskeluterveydenhuolto
https://klassikka.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/10/article-803
mailto:eija.vauhkonen@kuopio.fi
tel:0447186561


• Lukion erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea, joka kohdistuu oppimaan 

oppimiseen ja oman oppimistyylin löytämiseen 

• Antaa erityistä tukea oppimiseen ja oppimisvaikeuksiin, ei yksittäisten aineiden tukiopetusta 

• Tukiopetusta antaa aineenopettaja 

• mahdolliset kertauskurssit, läksypaja tms. koulukohtaisesti 

• Tekee yhteistyötä kaikkien ammattiryhmien kanssa 

LUKI-TESTAUS

• Kaikille lukion aloittaville ryhmille tehdään kielellisten taitojen alkukartoitus eli LUKI -

seula syyslukukauden aikana, samalla kerrotaan opiskelutekniikasta 

• Tarkempi yksilötestaus tarvittaessa, jonka jälkeen tehdään mahdolliset LUKI -lausunnot 

ylioppilastutkintolautakunnalle 

• Tässä vaiheessa erityisopettaja on yhteydessä opiskelijan kotiväkeen 

• Yhteydenotot puhelimitse, sähköpostilla, Wilman kautta tai henkilökohtaisesti asioimalla. 

Erityisopettaja Hanna-Mari Antikainen

Puhelin 044 718 1352

hanna-maria.antikainen@kuopio.fi



• Kuraattorin tehtävänä on tukea opiskelijoiden sosiaalista hyvinvointia ja tukea opiskelijoita 

lukionaikaisessa elämäntilanteessa. 

• Kuraattori ohjaa ja neuvoo itsenäistymiseen, asumiseen, toimeentuloon, mielenterveyteen, 

arjenhallintaan, opiskelukuntoon ja opiskeluvalmiuksiin liittyvissä asioissa.

• Kuraattorin pääasiallisimmat työskentelytavat ovat keskustelu ja ratkaisujen etsiminen yhdessä 

opiskelijan kanssa. 

• Kuraattori ohjaa opiskelijoita tarvittaessa muiden palveluiden piiriin toimien linkkinä koulun ja eri 

yhteistyötahojen välillä. 

• Psykologi tukee opiskelijoiden haasteellisissa elämäntilanteissa ja erilaisissa mielenterveyden 

pulmissa. Lisäksi hän on mukana oppimis- ja keskittymisvaikeuksia tunnistamisessa.

• Psykologi ohjaa tarpeen mukaan opiskelijan jatkotutkimuksiin tai erityishoitoon.

• Kuraattorille ja psykologille voi varata ajan puhelimitse, sähköpostin ja wilmaviestin kautta tai 

henkilökohtaisesti asioimalla. Vastaanotto tapahtuu sopimuksen mukaan joko koululla tai 

kouluvirastolla, Vuorikatu 27, 3. kerros. Lähetettä ei tarvita. Opiskelija voi itse varata ajan tai 

vanhemman, erityisopettajan ja opinto-ohjaajan kautta.       www.tukeatoiseen.fi

Lukiokuraattori Sanna Pärssinen Lukiopsykologi Noora-Maria Ahl

044 718 4214 044 7184892

sanna.parssinen@kuopio.fi

http://www.tukeatoiseen.fi/


Wilma: https://wilma.kuopio.fi/

Vanhempien internetsivut ja tiedottaminen
https://klassikka.onedu.fi/web/vanhemmat/

Videoiden käyttö opetuksessa https://klassikka.kurssi.tv

https://wilmalukio.kuopio.fi/
https://klassikka.onedu.fi/web/vanhemmat/
https://klassikka.kurssi.tv/


Oppimiskäsitys

• Oppimisprosesseistaan tietoiset opiskelijat osaavat arvioida 
ja kehittää opiskelu- ja ajattelutaitojaan. Näin kehittyvät 
myös elinikäisen oppimisen edellyttämät taidot. 

• Lukion opetus- ja opiskelumenetelmien tarkoituksena on 
edistää opiskelijoiden aktiivista työskentelyä ja 
yhteistyötaitojen kehittymistä.

• Opiskelijoita ohjataan suunnittelemaan opiskeluaan, 
arvioimaan toiminta- ja työskentelytaitojaan sekä ottamaan 
vastuuta omasta oppimisestaan. 

• Koska oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa aiemmin 
hankittuun osaamiseen, opetellaan käyttämään 
monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä



1. Lukio-opintoihin johdattaminen

Ryhmäytyminen: ryhmänohjaajan opettama kurssi 1. jaksossa ja 2. jakso on 

tiimiopetusjakso, jossa ryhmäydytään uusien opiskelijoiden kanssa tiimeihin. 

Tiimityötaitojen kehittäminen. Oppiaineet ylittävän oppiaineksen opiskeleminen.

Ryhmäytymistä myös koulun yhteiset tapahtumat, juhlat, oppilaskuntatoiminta, 

kuoro jne.

Viikkorytmi (kalenterin käyttö), työaika ja vapaa-aika, ravinto ja nukkuminen, 

harrastukset, urheilu/valmennus. Rytmi 8+8+8.

Käytänteet, arviointi, ylioppilaskirjoitukset, ainevalinnat. 

TVT- taitojen kertaaminen ja kehittäminen. Kuinka eri aineita opiskellaan? 

Motivointi työn tekemiseen/motivaation ylläpitäminen. 

Opiskelijan tukeminen. Aineenopettaja, ryhmänohjaaja, erityisopettaja( lukitesti 

+ opiskelutaidot), terveydenhoitaja, koulupsykologi, koulukuraattori



2. Opiskelustrategioiden 

kehittäminen

 Oppituntityöskentely ja kotitehtävät.

 Oman opiskelutavan ja rytmin löytäminen.

 Itsetuntemuksen lisääminen, minäkuva,  omat taidot , vahvuudet

 Päättöviikon jälkeinen arviointi: opintojen seuranta/edistymisen 

vahvistaminen (2.– 4.jakso; huoltajan viesti wilman kautta).

 Pitkällä ryhmänohjaustuokiolla tehtävä oman opiskelun arviointi ja 

sen kehittäminen. 

 Palaute jaksosta, palaute jaksamisesta, ajankäyttösuunnittelutaidon 

kehittäminen.



3. Opiskelijoiden hyväksi kokemien opiskelustrategioiden tukeminen

 Opettajien palaute/arviointi.

 Opiskelijan itse - arviointi, uusien tavoitteiden asettelu. 

 Omien vahvuuksien löytäminen - myös harrastustoiminnan kautta. 

Tukena oppilaskuntatoiminta, digi - tutorit, Non Solum - lehti, 

projektit / kansainvälisyys, tekniikkaryhmä/av-laitteet/juhlat jne. 

 Ainevalintojen täsmentäminen, ajatellen yo-kirjoituksia.

 Jos lukio ei ole oma  paikka opiskelijalle, niin mahdollinen 

siirtyminen ammatillisiin opintoihin? Jatkuva haku.



4. Palaute ensimmäisestä vuodesta ja suuntautuminen lukion jälkeisiin 

ura- ja jatko-opintovaihtoehtoihin (3.- 5. jakso)

• Oma arvioinnin kautta tavoitteet seuraavalle lukuvuodelle.

• Ainevalintojen täsmentäminen kevät lukukaudella: yo-tutkinto ja jatko-

opinnot, kesälukiomahdollisuudet kirjoitusten suunnittelun tukena.

• Toisen asteen yhteistyökurssit, lukio- yliopistoyhteistyökurssit

Ammattikorkeakoulujen valintakriteerit

• https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-

opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/ammattikorkeakoulujen-

todistusvalinnassa-kaytettavat-

pisteytysmallit/#Ylioppilastutkinnon%20perusteella%20tehtava%20todistusvalinta

Yliopistojen valintakriteerit:

• https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-

opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/

https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/ammattikorkeakoulujen-todistusvalinnassa-kaytettavat-pisteytysmallit/#Ylioppilastutkinnon%20perusteella%20tehtava%20todistusvalinta
https://opintopolku.fi/wp/opo/korkeakoulujen-haku/mika-korkeakoulujen-opiskelijavalinnoissa-muuttuu-vuoteen-2020-menessa/yliopistojen-todistusvalinnat-2020/


Kiitoksia

KAHVI JA PULLAA MUKAAN.

KIITOKSIA TUESTA!

Hiltulanlahden 6. luokka kiittää!


