
vanhempainilta 23.10.2019



Illan ohjelma

• 17.30–18.00 Kiina-ryhmän valmistamat kahvit ja keskustelua
• 18.00–18.45 yhteinen osuus juhlasalissa

– henkilökunnan ja vanhempainyhdistyksen esittäytyminen
– kuraattorin, lukiopsykologin ja erityisopettajan 

puheenvuoro
– ajankohtaisia asioita Lyseosta ja yleistä lukio-opinnoista
– opinto-ohjaus 1. vuositasolla

• 18.45–19.30 keskustelua luokissa



Yleisiä asioita

• lukiokoulutus vuonna 2019
• Kuopion lukiokoulutus
• toisen asteen koulutuksen kasvatusvastuu

– yhteisöllisyys, laaja-alainen osaaminen 

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



Ajankohtaista Lyseossa 

• Keväällä aloitetut remontit valmistuivat ajoissa. 
• Valmistautuminen tulevaan #uusilukio-hengessä

– korkeakouluyhteistyö
– hankkeet:

• Erityisesti lukiossa
• Yhdessä kohti uutta lukiota
• Biotalouden mahdollisuudet ja luova yrittäjyys

– yhteisopettajuus ja oppiainerajat ylittävät 
opintokokonaisuudet

– LOPS2021-prosessi



Ohjaus Lyseon lukiossa
1. vuositason vanhempainilta 23.10.2019

Opinto-ohjaaja Miika Raudaskoski



Opiskelijoiden lukio-metaforia

• ”Lukio on kuin silta aikuisuuteen.”
• ”Lukio on kuin tie: se vie jonnekin, vaikka matkalla 

saattaa olla töyssyjä ja mutkia.”
• ”Lukio on kuin iso sämpylä, jossa on erilaiset 

täytteet.”
• ”Lukio on kuin vuoristorata, jossa välillä tulee ylä-

ja alamäkiä.”



Opiskelijoiden Lyseo-metaforia

• "Lyseo on kuin Mini Cooper, hieman ahdas mutta 
luotettava."

• "Lyseo on kuin vanha delfiini. Koska delfiinit ovat 
viisaita eläimiä myös vanhetessaan."

• "Lyseo on kuin luovuuden palatsi"
• "Lyseo on kuin lauma erivärisiä koiria, jotka ovat 

toisiaan kohtaan ystävällisiä ja kiinnostuneita."



Opiskelijoiden opettaja-metaforia

• "Opettajat ovat kuin ahkeria muurahaisia 
muurahaispesässä."

• "Opettajat ovat kuin cd-levyjä, kaikki erilaisia."
• "Opettajat ovat kuin lääkäreitä, aina auttamassa 

ja neuvomassa"
• "Opettajat ovat kuin lintuemoja, jotka 

huolehtivat hädän tullen."



Ohjaus lukioaikana

• OP01-kurssi ensimmäisenä lukiovuonna, OP02-kurssi 
2. ja 3. lukiovuonna. Lisäksi henkilökohtaista tai 
pienryhmäohjausta tarpeen mukaan.

• Perehdytystä lukio-opintoihin, omien vahvuuksien, 
kiinnostusten pohdintaa sekä tutustumista jatko-
opintovaihtoehtoihin ja työelämään ensimmäisestä 
lukiovuodesta alkaen.



Ohjaus ja tuki lukioaikana

• Kysyvä ei tieltä eksy, eli ohjausta ja tukea saa 
tarpeen mukaan

• RO, opo, erityisopettaja ja aineenopettajat
• Opiskeluhuollon monipuoliset palvelut 

(kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja)
• Oikeus oppimisen tukeen koko lukioajan!



Valintaperusteet keväästä 2020 alkaen

• Korkea-asteen valintaperusteet muuttuvat keväästä 
2020 alkaen

• Yo-kokeilla valitaan vähintään 51% (pl. Oikeustiede)
• Loput valitaan pelkän valintakokeen perusteella
• Painopiste siirtymässä aineistokokeisiin
• AMK:n yhteinen digitaalinen valintakoe syksystä 2019 

eteenpäin
• Avoimen korkeakoulun opinnot, valintakurssit jne.



Valintaperusteet keväästä 2020 alkaen

• Yliopistot: vaihtelua koulutusaloittain (3-6 yo-koetta)
• Ammattikorkeakoulut: 5 yo-koetta 

pisteytetään, eniten pisteitä ÄI, MAA, A-kieli,
ainereaalit samanarvoisia

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



Muistettavaa ja huomioitavaa

• Jos on selkeä visio tulevasta, opinto- ja 
yo-suunnitelman voi "räätälöidä" pisteytystyökalun 
mukaiseksi

• Jos tulevaisuus on vielä epävarma, kannattaa 
keskittyä omien vahvuuksien ja osaamisen mukaisiin 
aineisiin

• Valinnat tapahtuvat arvosanojen, eivät suoritettujen 
kurssien perusteella



Lopuksi

• Lukio on tärkeä elämänvaihe, mutta se ei saa 
olla koko elämä

• Jos läksyihin menee kaikki vapaa-aika, ohjelma 
on liian tiukka

• Lukion suorittaminen mahdollista myös 3,5 tai 
4 vuoden aikataululla

• Hyväkin riittää, aina ei tarvitse tehdä priimaa!



Kiitos!

• Opinto-ohjaajat:
Miika Raudaskoski (19A, 19B)
Pauliina Pöntinen (19C, 19D)



LUOKKAJAOT

• 19A luokka 201, Ulla Juntunen
• 19B luokka 203, Kimmo Leivo
• 19C luokka 206, Kari Laukkanen
• 19D luokka 208, Ulla Karhunen
• 19E luokka 207, Suvi Tirkkonen




