
Ryhmänohjaajien terveiset

19A
Mervi 
Kovanen

19B
Kerttu 
Happonen

19C
Tytti
Turunen

19G
Mika 
Keppo

19F
Anu
Miettinen

19E
Riitta 
Pirinen

19D
Nina 
Savolainen

19H
Santtu 
Silmäri



Kakkosten 
kuulumisia

• Viime kevään etäjakso ja kouluun paluu elokuussa

• Vanhojentanssit

• Täysi-ikäisyys

• Uudet opiskelutavat

• Jaksaminen



Ryhmänohjaus 
2. opintovuonna

• Jaksoittain: pitkä ro-tuokio ja kaksi lyhyttä ro-tuokiota

• Ajankohtaiset asiat

• Opintojen seuraaminen

• Yhteinen keskustelu

• Tapahtumien ideointi (vanhojenpäivä, potkiaiset)

• Ryhmähaastattelut 4. ja 5. jakson aikana

• Aiheena opintojen sujuminen ja jaksaminen

• Muistutetaan tarjolla olevasta tuesta

• Ro-viesti torstaisin opiskelijoille ja huoltajille



Wanhat Tanssit
2021



TANSSIHARJOITUKSISSA 
OKM ohjeiden mukaiset suositukset

käytössä (kolmas jakso)

• JAETUT RYHMÄT

• TULO  / POISTUMINEN SALISTA ORGANISOITU 
MAHDOLLISIMMAN SUJUVAKSI

• EI PARITANSSIOTETTA

• TURVAVÄLI

• KÄSIDESIN KÄYTTÖ

• ‘MASKIPAKKO’

• Opetetut tanssit taltioitu koulun kurssi TV alustalle



Sovellettuja
tanssiotteita

THL ja OKM:n suositus turvaväleistä ja 
ryhmäkoosta
https://www.oph.fi/fi/usein-
kysyttya/voidaanko-lukion-vanhojen-tansseja-
harjoitella-ja-jarjestaa-koronavirusaikana

https://www.oph.fi/fi/usein-kysyttya/voidaanko-lukion-vanhojen-tansseja-harjoitella-ja-jarjestaa-koronavirusaikana


Päätös juhlan aikataulusta: 
23.4 tai 21.5?

• Opiskelijoiden toiveita ymmärretään

• Juhlaa ei haluta ilman yleisöä

• Juhlassa halutaan tanssia paritansseja

Kevät ? keväinen tanssi voisi olla jotain uutta
ja virkistävää



WANHAT TANSSIT



2. Vuosikurssi

2. vuosikurssi

AINEVALINNAT

YO-KIRJOITUKSETJATKO-OPINNOT



Painopiste yhä enemmän lukion 
loppuvaiheeseen ja lukion jälkeiseen aikaan.

Miten Klassikassa: 

 opotunnit 1.vsk:n syksy (”Ainevalintojen merkitys 
jatko-opintoihin”) 

 ainevalinnat ykkösen kevät

 Opotunnit 3. jakso

 Ainevalinnat, yo-kirjoitus, hakuasiat

 Motivaatioprofiili jokaiselle opiskelijalle

 Henkilökohtaiset ohjaukset

 Jatkuu 3. opintovuonna:Henk.koht.ohjaus, 
messuja, infoja jne.

2. vuosikurssi:



RSMP-profiilin hyödyntäminen

Esimerkkejä



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 !

 Jaksamisen tukeminen, etenkin nyt 
kevätlukukaudella!

2. opintovuosi lukiossa:



Jatko-opinnot ja 
yo-kirjoitukset



Jatkovaihtoehtoja

Yliopistot

Ammattikorkeakoulut

 Ulkomaille hakeminen

 Avoin yliopisto ja 
ammattikorkeakoulu

 Kesäyliopisto

 Yo-pohjaiset 
perustutkinnot

 Kansanopistolinjat

 Armeija

 Työelämä



Yliopistojen todistusvalinta 
-Pisteitä annetaan 3-6 kirjoitusaineesta

-Koemäärä ja kirjoitusaineet vaihtelevat eri aloille

Lääketiede
-6 koetta

-ÄI, BI, KE + MAT

-2 seuraavista:

• FY
• kieli
• reaali

Kauppatiede
-5 koetta

-ÄI, MAT, vieras 
kieli, 2 parasta koetta 

Psykologia
-5 koetta

-ÄI, PS, MAT, reaali, 
kieli 

Oikeustiede
-5 koetta

-ÄI
-4 parasta koetta

Kasvatusala
-4 ainetta

-ÄI, MAT, kieli, reaali

Diplomi-
insinööri
-3 koetta

-ÄI, MAT, FY tai KE



HUOMIOITAVAA:

Huomioidaan viisi (5) kirjoitusainetta

Matematiikan arvosanasta saa aina pisteitä

Kaikki reaalikokeet ovat samanarvoisia

Menestys useassa kielessä voi tuoda 
lisäpisteitä

 Digitaalinen pääsykoe

AMK-todistusvalinta 



-Yo-todistusväylä ei todellakaan ainoa 
vaihtoehto! 

-Omat kurssivalinnat < > yo-kirjoitukset

-Ensikertalaisuuskiintiö

Yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen 
todistuvalinta



{

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

Huom! Keväällä 2022 tai myöhemmin tutkinnon aloittavat: kirjoitettava vähintään 
viisi ainetta (voi koskea 19-vsk:n opiskelijaa, jolla 4. vuoden pidennyssuunnitelma)



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!



 Pakolliset kurssit suoritettu kirjoitettavassa aineessa

 Menestyäkseen on käytävä myös syventäviä kursseja

 Pakolliset aineet kirjoitettava kolmen peräkkäisen kirjoituskerran 
aikana

YO-KIRJOITUKSIIN OSALLISTUMINEN

Syksy

Kevät

Syksy

•Kirjoituskerrat (19 vsk, 228 opiskelijaa):

•14 opiskelijaa aloittaa kirjoituksensa 2. vuoden keväällä

• suurin osa jakaa kirjoituksensa kahdelle kerralle

•4.vuoden opintosuunnitelma: yleensä kolmella kerralla

Kevät



 Digitaalinen koe keväästä 2019 alkaen

 Nykyään hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa 
välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana. 
Tutkinnon suorittanut henkilö saa uusia hylätyn kokeen 
niin monta kertaa kuin haluaa.

 Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin 
haluaa. Hyväksytyn kokeen voi uusia myös, vaikka olisi 
jo uusinut sen aikaisemmin (jo valmistuneet).

 Kokemukset, kommentit ja keskustelua

TUOREIMMAT MUUTOKSET
YO-TUTKINTOON



Lopuksi

 Kodin ja koulun yhteistyö on 

tärkeä osa toimintaamme

 On tärkeää saada palautetta 

niin kehityskohteista kuin 

onnistumisista

Kiitos kaikille ja mukavaa iltaa 

sinne koteihin!


