
3.-4. 
opintovuoden 
vanhempainilta

31.08.2022



Illan ohjelma

• Ajankohtaiset asiat

• Yo-kirjoitukset

• Opiskeluhuollon puheenvuoro

• Opinto-ohjauksen ajankohtaiset

• Siirtyminen 
ryhmänohjausluokkiin

• Ryhmänohjaajien ajankohtaiset

• Tilaisuus päättyy klo 19.30



Ajankohtaisia asioita

• Klassikan painopistealueet lv 2022-2023:

• Yhteisöllisyyden vahvistaminen

• LOPS2021 opetussuunnitelman 
käyttöönotto

• Oppivelvollisuuteen liittyvät prosessit

• Lukuvuoden tapahtumat pyritään järjestämään 
perinteisesti

• Opistotiellä rakennustyömaa – huomioitava 
Opistotiellä liikuttaessa. Saattoliikenne 
hiekkakentälle.



YO-koepäivät

Päivä Aika Paikka Koe

ma 12.9.
8:00 –
15:00

Klassikan sali
Langaton verkko

Äidinkieli ja kirjallisuus, lukutaidon koe
Suomi toisena kielenä -koe

14.9. -
23.9.

8:00 –
15:00

Klassikan sali
Langaton verkko

Reaali I
Vieras kieli, pitkä oppimäärä

Toinen kotimainen kieli
Matematiikka, lyhyt ja pitkä oppimäärä

Reaali II
Äidinkieli ja kirjallisuus, kirjoitustaidon koe

Ma 26.9.
8:00 –
15:00

Kallaveden lukion 
sali

Langallinen verkko
Vieras kieli, lyhyt oppimäärä



YO-kirjoituksiin liittyviä käytänteitä

• Yo-info kokelaille pidettiin ma 29.8. Materiaali on koulun sivuilla.

• Kokelas on itse vastuussa riittävästä perehtymisestä ohjeisiin ja niiden 
noudattamisesta.

• Tiedotamme kokelaita Wilmassa ja Klassikan kotisivun kalenterissa.

• Kokeeseen mukaan:
• henkilötodistus
• tietokone, kuulokkeet ja tarvittavat lisälaitteet (EI langattomia laitteita!)
• kynä, kumi
• eväät läpinäkyvissä rasioissa/astioissa.



YO-kirjoituksiin liittyviä käytänteitä

• Yo-salissa voi käyttää maskia.

• Yo-saliin saa tuoda omia maskeja ja käsidesin läpinäkyvässä 
muovipussissa. Myös valvojilta saa maskeja.

• Jos kokelas sairastuu (koronaoireet) ennen yo-koetta, 
noudatamme THL:n ohjeistusta.

• Sairaustapauksessa aina yhteys apulaisrehtori Kerttuun tai rehtoriin:

yhteystiedot.

https://klassikka.fi/web/yhteystiedot/
https://klassikka.fi/web/yhteystiedot/


Vaihtoehtoja kokeesta (esim. sairauden vuoksi) pois 
jäävälle kokelaalle

A. Hylätty arvosana, jos kokelas jää pois kokeesta eikä hae mitätöintiä 
(sinulla on 3 uusintakertaa ko. aineessa)

B. Hakemus ilmoittautumisen mitätöinnistä (ja koekohtaisen maksun 
palautus, kevennetty menettely jatkuu koronatilanteen vuoksi pois 
jäävien osalta)

C. Hakemus ilmoittautumistietojen muuttamisesta, jos 
kokelaan on tarkoitus valmistua ylioppilaaksi syksyllä 2022

• Lisätietoja YTL:n sivuilla.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/koronavirus-hakemukset












Opinto-
ohjaus

Abivuoden ajankohtaiset 
asiat ja jatko-opinnot



Viimeisen 
lukuvuoden 
rytmitys

Syksyn yo-kirjoitukset samaan 
aikaan päättöviikon kanssa, 
kertauskurssit meneillään

2. jakso ”välijakso” - hyvä 
ajankohta syventää jatko-
opintovaihtoehtoja

3. jaksossa käytännössä kevään 
2023 yo-aineiden kertauskurssit



Yhteishaku kevät 
2023

Kevään 2023 ensimmäinen 
yhteishaku 4. - 16.1.2023 
(englanninkieliset koulutukset)

Kevään 2022 toinen 
yhteishaku 15.3. - 30.3.2022.

Hakuinfot pidetään tammikuun 
alussa (Opintopolku-palvelu)



Abiohjaukset 
meneillään

Keskittyminen jatko-opintovaihtoehtoihin, jatketaan 2. 
vuoden keväällä opotunneilla käsiteltyjä teemoja (liite)

Messutapahtumat (Hae yliopistoon- ja AMK:n-päivä 
14.11., Studiamessut 23.-24.11.)

RSMP:n hyödyntäminen

Yo-kirjoitukset ja kurssimäärä

Henkilökohtaista ohjausta tarpeen mukaan!



YO-tutkinnon muutos - yhteenveto

S-2021 tai ennen aloittaneet

• 4 pakollista ainetta

• Jako pakollisiin/ylimääräisiin

• Kompensaatiomahdollisuus

• Eri oppimäärän kokeen tekeminen 
samassa oppiaineessa vain 
täydentämällä (tutkinnon 
valmistumisen jälkeen)

K-2022 tai myöhemmin aloittavat

• 5 kirjoitettavaa ainetta

• Kompensaatiomahdollisuus

• Kokelas voi halutessaan suorittaa 
eri oppimäärän kokeita samassa 
oppiaineessa

• Rajaton uusimismahdollisuus



Ryhmänohjaajat

• 20A Jyrki Blom 133
• 20B Risto Vuori 206
• 20C Hanna Sutinen 225
• 20D Anna Koskutvuori

219
• 20E Henna Hämynen 115
• 20F Elsi Mörsky 220
• 20G Riikka Salminen 212
• 20H Jarmo Heikkinen 227
• 19S Tytti Turunen 208
• 19K Anu Miettinen 208



Kysymyksiä ja kommentteja



Kiitos! 
Hyvää syksyä!


