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Yleisiä asioita Kaurialan lukiossa

 Pakollisten ja syventävien kurssien opiskelua, 
yo-kirjoitussuunnitelman laatimista ja 
sähköisyyttä mm. Abitti-koe

 Pakolliset kurssit valmistuvat

 Kurssivalintoja tarkistellaan 

 Hajautussuunnittelua ja ammatinvalinnan 
tutkailua

 Valinnaisia kursseja ja reaaliaineiden valintaa

 Kertauskurssit ½ kurssina

 Täysi-ikäisyys 18 v
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Kevään tapahtumia Kaurialassa
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Kevään tapahtumia Kaurialassa
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Kevään tapahtumia Kaurialassa

 Palaute Kaurialan lukion toiminnasta, Maantiedekilpailu vko 3
 Tekijämessut, HAMK vko 4
 Potkiaiset, penkkarit, Vanhojen tanssit vko 7
 Talviliikuntapäivä Sappee vko 11
 Kevään yo-kokeet vko 11-13
 TET-päivät vko 12-13
 BIOHAMK vkot 12 ja 16
 Kenguru-kilpailu (matematiikka), Meilahden kampus-päivä vko 13
 Kiina-projekti, Pietari-projekti vko 15
 LUMAKE-päivät Espoo vko 16
 Kouluterveyskysely vko 16
 Palaute Kaurialan lukion osastoille vkot 16-17
 Berliini-projekti vko 17
 Tiedeilta vko 19
 Alumnipäivä, ILMIÖ-kurssin loppuesitys vko 20
 Tampereen yliopiston avoimet ovet vko 20
 Teatteriretkiä ja vierailukäyntejä 
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1.1 Olen tyytyväinen terveydenhoi taja lta saamaamme  
apuun.

1.2 Olen tyytyväinen kuraattor i l ta  saamaamme apuun.

1.3 Olen tyytyväinen psykologi l ta saamaamme apuun.

Kaur ialan luk io
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2.1 Olen tyytyväinen nuoremme saamaan matemaatt is ten 
aineiden (ma, fy,  ke) opetukseen.

2.2 Olen tyytyväinen nuoremme saamaan k ielten 
opetukseen (äidink iel i  ja vieraat k ielet) .

2.3 Olen tyytyväinen nuoremme saamaan reaal iaineiden 
opetukseen.

2.4 Olen tyytyväinen nuoremme saamaan taito - ja 
taideaineiden opetukseen.

2.5 Olen tyytyväinen nuoremme opintojen arvioint i in.

2.6 Olen kokonaisuutena tyytyväinen nuoremme saamaan 
opetukseen.
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3.1 Olen tyytyväinen nuoremme saamaan opinto -
ohjaukseen.

3.2 Olen saanut r i i t täväst i  t ietoa opiskeluun l i i t tyv istä 
asioista.

3.3 W ilma on toimiva t iedonväl i tyskanava huoltaj ia 
koskevissa asioissa.

Kaur ialan luk io
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4.1 Olen tyytyväinen luk ion kurssitar jontaan.

4.2 Nuoremme opiskelun vaat ima työmäärä on 
kokonaisuudessaan kohtuul l inen.

4.3 Nuoremme kotona tekemä työmäärä on kohtuul l inen.

4.4 Nuoremme saama palaute on tukenut hänen 
oppimistaan.

4.5 Olen t ietoinen koulun tar joamista tuk ipalvelu ista 
esim. tuk iopetus ja er i tyisopetus.

Kaur ialan luk io
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5.1 Vanhempain i l lat  ovat toimiva ja tarpeell inen 
yhte istyön muoto.

5.2 Kodin ja luk ion väl inen yhteis työ on ol lut r i i t tävää.

5.3 Ryhmänohjaajan yhteydenpi to kot i in on ol lut 
r i i t tävää.

5.4 Vanhempainyhdistyksen t iedotus toimii  hyvin.

5.5 Vanhempainyhdistys toimii  ak t i ivisest i .
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6.1 Nuoremme val i tessa toisen asteen 
opiskelupaikkaansa, sain r i i t täväst i  ennakkotietoa 
nykyisestä luk iosta ja luk io -opinnoista.

6.2 Keskustelen nuoreni kanssa opintoih in l i i t tyv istä 
asioista.

6.3 Olen tyytyväinen hal l intohenk i lös tön (rehtor i ,  apulais -
/vararehtor i ,  opintosihteer i)  palveluih in.

6.4 Kotis ivujen info-osuus on selkeä, helppolukuinen ja 
tarpeell is ta t ietoa antava.

6.5 Opettaj ien ja opiskel i joiden suhteet ovat kannustavat 
ja myönteiset .

6.6 Olen tyytyväinen ravitsemispalvelu ih in.
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Ylioppilaskirjoitukset

 Vastuu yo-tutkinnosta (ilmoittautuminen, valinnat, 
erityisjärjestelyt, tutkinnon hajauttaminen) on opiskelijalla

 Sähköisten yo-kokeiden opiskelijan ohje 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-

kokelaille/opiskelijanohje

 Pakollinen vai ylimääräinen koe

 Abi-info 9.5. klo 12.35

 Ajoissa paikalle

 Ongelmatilanteissa yhteys rehtoriin ja kouluun

 YTL:n www-sivuihin on linkki oman koulun kotisivuilta –
määräykset, aikataulut, ohjeet
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Ylioppilastutkinnon rakenne

▪ Tutkintoon valitaan neljä ainetta, joista vain äidinkieli on pakollinen

▪ Tutkintoon kuuluu ainakin yksi A-taso (laaja matematiikka, pitkä vieras 
kieli tai toinen kotimainen)

▪ Tutkintoon voi liittää ylimääräisiä kokeita: toinen kotimainen, vieras kieli, 
matematiikka, reaalikoe

▪ Vain 1 saman oppiaineen koe

Äidinkieli

Pakollinen

Toinen

kotimainen,

pitkä tai 

keskipitkä 

Vieras

kieli,

yleensä

englanti,

saksa,

ranska

Matema-

tiikka, 

pitkä tai 

lyhyt

Reaali -

aineen

koe

Pakollinen äidinkieli + kolme  näistä = yhteensä 4 koetta



Tutkinnon suorittaminen

▪ tutkinto on suoritettava kolmella 

peräkkäisellä tutkintokerralla 

(tutkinnon pakolliset kokeet)

▪ ilmoittautuminen on sitova (kevään 

kokeet: marraskuu, syksyn kokeet: 

kesäkuun alku)

▪ pakolliset kurssit oltava 

suoritettu

▪ lyhyessä kielessä vähintään 

kolme kurssia

▪ kokeet laaditaan pakollisten ja 

syventävien kurssien pohjalta

Ylioppilastodistuksen saa

*kun on oikeus saada lukion 

päättötodistus

*kun on suorittanut hyväksytysti 

tutkinnon neljä koetta

Tutkintokerta
Syksy

Kevät

Kevät

Syksy



Syksyn 2019 ylioppilastutkinto

 Ma 16.9. Lyhyen kielen koe 

 Ke 18.9. Äidinkieli, lukutaidon koe

 Pe 20.9. A-kielen koe

 Ti 24.9. Matematiikka, pitkä ja lyhyt

 To 26.9. Psykologia, filosofia,

historia, fysiikka, biologia

 Pe 27.9. Toinen kotimainen kieli

 Ma 1.10. Äidinkieli, kirjoitustaidon koe, S2 
kielen koe

 To 3.10. Uskonto, et, yhteiskuntaoppi, kemia, 
maantiede, terveystieto
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Tärkeitä päivämääriä
 9.5. klo 12.35 Abi-info juhlasali

 16.-22.5. Sähköinen yo-ilmoittautuminen

 5.6. Ilmoittautuminen syksyn yo-
kirjoituksiin päättyy

 kesällä Yo-tutkintomaksut maksettava

 13.9. Kirjoitettavien aineiden pakolliset 
kurssit oltava suoritettuna 

 16.9.-3.10. Yo-kokeiden kirjalliset osiot

 15.11. Syksyn yo-tulokset lukiolle (arvio)

 18.11. Ilmoittautuminen kevään yo-
kirjoituksiin päättyy (arvio)
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Ytl:n kotisivut

 http://www.ylioppilastutkinto.fi/

 Lukion kotisivuilta 
https://www.kktavastia.fi/kaurialan-lukio/

löytyy linkki YTL:n sivuille
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