
vanhempainilta 25.10.2018



Illan ohjelma

• 17.30–18.00 vanhempainyhdistyksen kahvit ja keskustelua

• 18.00–18.45 yhteinen osuus juhlasalissa

– henkilökunnan ja vanhempainyhdistyksen esittäytyminen

– kuraattorin ja lukiopsykologin puheenvuoro

– ajankohtaisia asioita ja yleistä lukio-opinnoista
• remontit, hankkeet, korkeakouluyhteistyö

– opinto-ohjaus 1. vuositasolla

• 18.45–19.30 keskustelua luokissa



Yleisiä asioita

• lukiokoulutus vuonna 2018

• Kuopion lukiokoulutus

• toisen asteen koulutuksen kasvatusvastuu

– yhteisöllisyys, laaja-alainen osaaminen 

• digitaalisuus ja OP05 (Opiskelun TVT-taidot -
kurssi)



Ajankohtaista Lyseossa 

• Keväällä aloitetut remontit valmistuivat, mutta 
vesivahinko hankaloittaa tilannetta uudelleen.

• valmistautuminen tulevaan #uusilukio-hengessä

– korkeakouluyhteistyö

– Erityisesti lukiossa -hanke

– yhteisopettajuus ja oppiainerajat ylittävät 
opintokokonaisuudet

– LOPS2021-prosessin suunnittelu



Opinto-ohjaus Lyseossa

• Reipas ja innokas vuosikerta

• Yksilölliset opiskelusuunnitelmat ja 
kurssivalinnat

• Opiskelua on mahdollista tukea, kun 
tiedämme tuen tarpeesta



Opiskelijoiden lukiometaforia

• ”Lukio on kuin sademetsä.” Koska välillä on 
harmaata, sumuista ja sateista, mutta sademetsän 
siimeksistä löytyy myös aarteita ja yllätyksiä.

• ”Lukio on kuin meri, välillä tyyntä, välillä 
myrskyistä.” Odotukset päättöviikkoja kohtaan ovat 
myrskyisät, jännittää hieman miten niistä selvitään. 
Myöskin parin vuoden päästä olevat yo-kirjoitukset 
tulevat varmasti jännittämään. Rauhallisuuden tuo 
ihmiset ympärillä, sekä opettajien rauhoittelut, että 
hätään ei ole syytä.



• ”Lukio on kuin  aarrearkku.” Perustelut: lukiosta saa 
arvokasta tietoa tulevaisuuteen

• ”Lukio on kuin ruuhkainen liikenne.” Perusteluni: 
Koko ajan on kiire ja tekemistä on paljon enemmän 
kuin ennen.

• ”Lukio on kuin Ihmemaa.” Perustelut: Lukiossa on 
monia erilaisia ihmisiä ja siellä myös tutustuu uusiin 
ihmisiin. Täällä myös tapahtuu monenlaisia asioita 
eikä täällä koskaan ole tylsää.



Ohjaus lukioaikana

• OP01-kurssi ensimmäisenä lukiovuonna

• OP02-kurssi 2. ja 3. lukiovuonna

• Lisäksi henkilökohtaista tai pienryhmäohjausta 
tarpeen mukaan.

• Paitsi perehdytystä lukio-opintoihin, myös omien 
vahvuuksien, kiinnostusten pohdintaa ja 
tutustumista jatko-opintovaihtoehtoihin ja 
työelämään ensimmäisestä lukiovuodesta alkaen.



Valintaperusteet keväästä 2020 alkaen

• Muutoksia valintaperusteisiin on tulossa keväällä 
2020. Yo-kokeiden painoarvon on alustavissa 
tiedoissa kerrottu lisääntyvän, mutta edelleen 
suurimmalle osalle aloja voi hakea myös 
pääsykokeella.

• Yliopistot: vaihtelua koulutusaloittain

• Ammattikorkeakoulut: 5 yo-koetta pisteytetään, 
eniten pisteitä ÄI, MAA, A-kieli, ainereaalit
samanarvoisia



• Jos tähtäimessä jatko-opinnot suoraan jossain lukion 
aineessa, se kannattaa opiskella lukiossa 
mahdollisimman laajana ja yleensä myös kirjoittaa 
yo-kirjoituksissa.

• Erilaisten pohdintojen jälkeen kaikille löytyy 
ensimmäisenä vuonna 3 reaaliainetta, jotka voivat 
olla jatko-opintojen kannalta hyödyllisimmät ja itselle 
kiinnostavimmat 



• Kielet, äidinkieli, matematiikka

• Taito- ja taideaineiden merkitys

• Tietoa päätösten tueksi tarjolla opolta, 
aineenopettajilta sekä jatko-opintoinfoissa ja 
työelämäinfoissa, joissa käydään ainakin 
yhdessä jo ensimmäisenä vuonna



• Itse voi tutustua vaihtoehtoihin netin useiden 
sivustojen kautta, mm. www.opintopolku.fi, 
www.ammattinetti.fi, oppilaitosten omat 
sivustot

• Opintopolun etusivulla on suorat linkit 
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
todistusvalintoihin vuonna 2020 

http://www.opintopolku.fi/
http://www.ammattinetti.fi/

