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YLEISIÄ AJANKOHTAISIA ASIOITA

• Klassikka on lähiopetuksessa.

• Noudatamme edelleen maskisuositusta ja muistutamme jatkuvasti mm. 

käsihygieniasta ja muista koronakäytänteistä. Maskin käytöllä on suuri 

merkitys altistumistapauksissa.

• Lukioissa opiskellaan kahta opetussuunnitelmaa. 1.opintovuosi aloitti 

uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

• Opistotiellä rakennustyömaa – huomioitava Opistotiellä liikuttaessa.



VANHOJEN PÄIVÄN KORVAAVA TAPAHTUMA

• Päätös korvaavasta tapahtumasta tehtiin yhteistyössä nuorten kanssa 

elokuun aikana ja asiaa on käsitelty ryhmänohjaustuokioissa.

• Suunnitteluryhmässä on edustus kaikista ryhmänohjaus –ryhmistä.

• Perjantaina 3.9. on suunnitteluryhmän seuraava tapaaminen, jossa on 

tarkoitus esim. päättää tapahtuman ajankohta.

• Tapahtumaan ei oteta yleisöä.



YO-KIRJOITUKSIIN LIITTYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ

• Klassikan salissa yo-kokeessa langaton verkko.

• Kokeet pääosin Klassikan salissa, lisäksi kokeita Pohjantien koululla (HI, PS, YH) ja Lyseon lukiolla (lyhyt 

kieli). 

• Suosittelemme välttämään kodin ja koulun ulkopuolisia kontakteja 10 päivää ennen kirjoituksia ja koko 

ylioppilaskirjoitusten ajan.

• Kokelaan tulee käyttää kirurgista kasvomaskia tai FFP-maskia saapuessaan koululle. Myös kaksi 

rokotusannosta saaneiden on syytä käyttää maskia. Kokelaat otetaan saliin porrastetusti.

• Yo-saliin saa tuoda omia maskeja läpinäkyvässä muovipussissa sekä koululta saa tarvittaessa myös maskeja.

• Jos kokelas on karanteenissa, toimitaan terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Yo-kokeeseen ei tällöin 

voi osallistua.



YO-KIRJOITUKSIIN LIITTYVIÄ KÄYTÄNTEITÄ

• Jos kokelas sairastuu (koronaoireet) ennen yo-koetta, emme voi ottaa häntä yo-saliin.

• Negatiivisen koronatestituloksen saatuaan on mahdollista osallistua kokeeseen, vaikka olisi vielä lieviä 

oireita.

• Jos kokelas sairastumisen (koronaoireet) tai karanteenin vuoksi ei voi osallistua kokeeseen:

• Kokelas voi tehdä ylioppilastutkintolautakuntaan hakemuksen ilmoittautumisen mitätöinnistä. Osallistuminen yo-

kokeeseen mitätöidään hakemuksen perusteella (ja koekohtaisen maksu maksetaan kokelaan tilille takaisin).

• Huomioitava, että mitätöinti voi vaikuttaa tutkintorakenteen muuttumiseen (keväällä 2022 tutkinnon aloittavat 

kirjoittavat uuden tutkintorakenteen mukaan).

• Kokelas voit myös jäädä tulematta kokeeseen (= keskeytetty koe), ja hänellä on 3 uusintakertaa ko. aineessa. 

Kokelas jatkaa tutkintoa vanhalla tutkintorakenteella.



RYHMÄNOHJAAJIEN 
TERVEISET



OPINTO-OHJAUS



ABIVUODEN 
AJANKOHTAISET ASIAT JA 
JATKO-OPINNOT



VIIMEISEN LUKUVUODEN RYTMITYS

• Syksyn yo-kirjoitukset samaan aikaan päättöviikon kanssa, kertauskurssit 

meneillään

• 2. jakso ”välijakso”

• 3. jaksossa käytännössä kevään 2022 yo-aineiden kertauskurssit



YHTEISHAKU KEVÄT 2022

• Kevään 2022 ensimmäinen yhteishaku 5. - 19.1.2022 (englanninkieliset 

koulutukset)

• Kevään 2022 toinen yhteishaku 16.3. - 30.3.2022.

• Hakuinfot pidetään tammikuun alussa (Opintopolku-palvelu)



ABIOHJAUKSET MENEILLÄÄN

• Keskittyminen jatko-opintovaihtoehtoihin, jatketaan 2. vuoden keväällä 

opotunneilla käsiteltyjä teemoja

• Messutapahtumat? (Hae yliopistoon-päivä 9.11., 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



KYSYMYKSIÄ JA KOMMENTTEJA



KIITOS! 
HYVÄÄ SYKSYÄ!


