
Klassikan 2.ov huoltajienilta
18.01.2023



Illan ohjelma klo 18-19.30

Opiskeluhuollon terveiset

Vanhojen päivä 2023

Ryhmänohjaajien terveiset

Opinto-ohjauksen ajankohtaiset

RO:n kanssa keskustelumahdollisuus







Wanhojen
päivä 2023
Pe 10.2.2023



JUHLA pe 10.2.2023

PÄIVÄNÄYTÖKSET

Klo 11.00 (A tai B)

brunssi

Klo 13.15 (B tai A)

ILTANÄYTÖS

Klo 18.00

OPETUKSESTA:

• JAETUT RYHMÄT (A ja B)

• Taltioituja tanssitunteja (Kuopio TV)



Ryhmänohjaajien terveiset

21A
Pia 
Ahtonen

21B
Sonja
Lampinen

21C
Helena 
Huuhka

21G 
Anna
Malinen

21F 
Sari 
Suvanto

21E
Ruut 
Lustig

21D
Mari
Nurmi



Kakkosten 
kuulumisia

1. Täysi-ikäisyys:

- vanhemman oikeudet Wilmaan loppuvat

- opiskelijan ilmoituksesta huoltajan Wilma-oikeudet voivat 
jatkua

- ryhmänohjaajan tavoittaa sähköpostitse myös jatkossa

2. Jaksaminen:

- oppiaineiden ja tehtävien priorisointi

- opiskelu/työnteko/urheilu. Miten voi jaksaa, jos 
täysipäiväisen opiskelun rinnalla yrittää tehdä töitä/urheilla 
'ammattimaisesti'?

- opiskelun ja vapaa-ajan vuorottelu (täysi-ikäisyyden vapaus 
ja vastuu)



Ryhmänohjaus 
2. opintovuonna

• Jaksoittain: pitkä teemallinen 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 alkuviikosta opiskelijoille ja huoltajille (tässä 
ajankohtaiset asiat opiskelusta ja koulun toiminnasta!)



Opinto-
ohjauksen 
ajankohtaiset



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”)

 Opotunnit 3. jakso

 Ainevalinnat, yo-kirjoitus, hakuasiat

 Motivaatioprofiili jokaiselle opiskelijalle

 Henkilökohtaiset ohjaukset

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

2. vuosikurssi:



2. opintovuosi tärkein lukiossa!
 Jos ongelmia ilmenee, yleensä 2. vuoden 

keväällä!
Lähes kaikista yo-aineista viimeiset pakolliset 

kurssit 2.vuoden keväällä:
Ei enää tarjolla 3. vuoden syksyllä!

Kursseja tällä hetkellä n. 85 op, keväälle n. 120 
opintopistettä !

 Jaksamisen tukeminen, etenkin nyt 
kevätlukukaudella - matalalla kynnyksellä 
yhteys kouluun!

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

AMK-todistusvalinta 



-Yo-todistusväylä on vain yksi mahdollisuus!

-Omat kurssivalinnat < > yo-kirjoitukset

-Ensikertalaisuuskiintiö

Yliopistojen ja 
ammattikorkeakoulujen 
todistusvalinta 



Yo-tutkinto



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 (21-vuosikurssi, 185 opiskelijaa):

• 6 opiskelijaa aloittaa kirjoituksensa 2. vuoden keväällä

• suurin osa jakaa kirjoituksensa kahdelle kerralle

•4.vuoden opintosuunnitelma: yleensä kolmella kerralla

Kevät









• Etukäteen esitettyjä kysymyksiä:

• Onnistuisiko ohjatusti Windowsin aktivointi 

läppäreille, jos se vielä puuttuu?

• Muita kysymyksiä

• Siirtyminen luokkiin:

• 21A lk 226

• 21B lk 203

• 21C lk 229

• 21D lk 228

• 21E lk 137

• 21F lk 202

• 21G lk 201

• Ilta päättyy viimeistään klo 19.30

• Kiitos kaikille ja mukavaa iltaa!



LOPUKSI

• kodin ja koulun yhteistyö 

on tärkeä osa 

toimintaamme

• on tärkeää saada palautetta 

niin kehityskohteista kuin 

onnistumisista


