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Illan ohjelma

▪ Ajankohtaista lyseolta, apulaisrehtori, urheilulinjan koordinaattori Tiina Kivinen

▪ Abivuosi, abiturientti Vilma Koistinen

▪ Terveisiä TETistä ja jatko-opintoinfo, opinto-ohjaajat Tiina Mäki ja Matti 

Iittiläinen

▪ Ylioppilastutkinto, rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén

▪ Opiskelijoiden terveisiä vanhemmille (ryhmät 20A-E) ryhmänohjaajat Anna 

Laakso ja Jenni Salmela

▪ Mahdollisuus tutustua lyseon lukion tiloihin
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Ajankohtaista kakkosille
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KEVÄÄN ABI-INFO 

(ilmoittautuminen) 

ja SYKSYN ABI-INFO



Abivuosi
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Jatko-opinto- ja 
urasuunnitelma
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▪Mitä aiot tehdä lukion jälkeen?

▪Päätöksentekoprosessi

▪Tietoa itsestä, kiinnostuksista, 

kyvyistä, vahvuuksista, 

heikkouksista, tavoitteista…

▪Mitä kaikkea sinusta voi tulla?



Tet – mitä opit, mistä yllätyit?
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- Yllättävää oli, kuinka järkyttävän suuria 
rahasummia ja liikevaihtoja tuttuni 
käsittelee firmassa

- Kuinka paljon kahdessa päivässä voi 
oppia

- Opin sen, kuinka järjestelmällinen ja 
vastuullinen pitää olla päällikkönä

- Minut yllätti se, kuinka pienistä asioista 
kolmosluokkalaiset innostuivat ja kuinka 
nokkelia jo heidän ikäisensä ovat

- Opin, että hammaslääkärin työ on 
hyvinkin teknistä näpertämistä.



Tet – mitä opit, 
mistä yllätyit
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-Opin sen, mitä konkreettisesti työ tarkoittaa
valitsemassani paikassa. Nyt kun pääsi itse tekemään
sitä, oli se ihan erilaista mitä olin kuvitellut.

-Lyhyen jakson aikana kerkesi tehdä vaikka mitä, opin
paljon.

-Yllätyin, kuinka paljon tykkäsin työstä ja voisin sitä
harkita yhdeksi uravaihtoehdoksi.

-Työtä tehdään tosi paljon yhteistyössä muiden kanssa, 
joten yhteistyötaitojen kehittäminen on tärkeää.

-Työpaikka vaikutti yllättävän kiinnostavalta ja 
mielekkäältä, vaikka aluksi hieman sitä epäilinkin.



Tet - vaikuttiko jatkosuunnitelmiin?
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- Vaikutti. Sain paljon uutta tietoa siitä, millaista työtä diplomi-insinööri voi tehdä. 
Voisin kuvitella itseni vastaavaan työhön.

- Vaikutti. Voisin kuvitella itseni tälle alalle, koska minua innostaa se, että jokainen 
päivä ei ole samanlainen ja liikunta on minulle tärkeää.

- Voi muuttua tämän takia
- Ala vaikuttaa potentiaaliselta 

kakkosvaihtoehdolta. Voisin 
kuvitella itseni tälle alalle 
töihin.

- En kuvittelisi itseäni juuri 
mainosalalle, mutta 
markkinointi alkoi kiinnostaa 
sekä siihen liittyvät lakiasiat.



Tet – vaikuttiko 
jatkosuunnitelmiin?
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-Tutustuminen vahvisti halua hakeutua kyseiselle alalle
opiskelemaan. Sain yhden uravaihtoehdon lisää.

-Positiivisesti vaikutti, sillä voisin nyt yhä enemmän kuvitella itseni
töihin tälle tietylle alalle

-Haluaisin itse ehkä vähän käytännönläheisemmän työn.

- Itse en koe haluavani tälle alalle töihin, koska en koe olevani
oikeanlainen henkilö kyseiseen työhön.

-Olen aiemminkin miettinyt alaa, mutta pidin sitä hieman tylsänä. 
Tämä tutustuminen kuitenkin todisti, että työ ei ole tylsää.

-Tutustumisjakso ei saanut minua muuttamaan
jatkosuunnitelmia, mutta se avasi erilaisia näkökulmia alasta.



Opintopolku.fi

Korkea-asteen hakuToisen asteen haku

2. hakuaika

- Amk ja Yliopisto

1. hakuaika

- Englanninkieliset AMK  

tutkinnot

- Yliopistojen    

englanninkieliset tutkinnot

- Taideyliopistot

ammattioppilaitokset

Kevään 2022 yhteishaku
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Korkeakoulujen 

yhteishakujen 

vuosikello 2022
tammikuu

helmikuu

maaliskuu

huhtikuu

toukokuu

kesäkuu

heinäkuu
elokuu

syyskuu

lokakuu

marraskuu

joulukuu

Opintopolku.fi

Korkeakoulujen 1. yhteishaku (vieraskieliset, 

Taideyliopisto) 5.1.-19.1.2022

Korkeakoulujen 2. yhteishaku 

(suomen- ja ruotsinkieliset 

koulutukset) 16.3.-30.3.2022

valintakokeet

Todistusvalintojen 

valintatulokset viim. 30.5.2022

(kevään 2. yhteishaku)

Kevään 1. yhteishaun valintatulokset viim. 4.6.2022

Kevään 2. yhteishaun valintatulokset viim. 8.7.2022 (muiden kuin todistusvalintojen 

osalta

Paikan vastaanotto 

viim. 15.7.2022 

1. ja 2. yhteishaku

Varasijoilta hyväksyminen 

päättyy 2.8.2022

Korkeakoulujen mahdolliset 

yhteishakujen lisähaut 

2.-25.8.2022

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku 

31.8.-14.9.2022

Valintakokeet

Syksyn KK-yhteishaun valinta-

tulokset viim. 25.11.2022

Paikan vastaanotto viim. 2.12.2022

Syksyn mahd. lisähaut 

29.11.-10.12.2022



Ylioppilaskirjoitukset
Uusi tutkintorakenne keväästä 2022 alkaen
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- Tutkintoon sisältyvien viiden kokeen lisäksi voi suorittaa valitsemansa määrän muita 

kokeita.

- Voi suorittaa saman aineen eri oppimääriä (esim. pitkä ja lyhyt matematiikka), mutta vain 

toinen näistä voi olla yksi viidestä. https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi

https://ilmo.ylioppilastutkinto.fi/fi


▪ Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran suorittamaan 

ylioppilastutkinnon kokeita.

▪ Tutkinto tulee suorittaa kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana esim. syksy-kevät syksy

▪ Tutkinnon muodostavat viisi ensimmäistä ainetta, joista tutkinto voi muodostua

▪ Hylätyn kokeen voi uusia kolme kertaa kolmella seuraavalla tutkintokerralla.

▪ Hyväksyttyä koetta voi uusia rajoituksetta.

▪ Tutkinnon valmistumisen jälkeen hylättyä koetta voi uusia rajoituksetta.

▪ Tutkintoa voi täydentää uusilla tutkintoaineilla ja oppimäärillä.

▪ Ilmoittautuminen on sitova.

▪ Osallistuminen on maksullista: s22 alkaen perusmaksu poistuu ja koekohtainen maksu on 

34 euroa. Syksyn yo-kokeiden lasku tulee postissa kesällä.

▪ https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus

▪Ylioppilaaksi pääsy edellyttää lukion päättötodistuksen 

saamista
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https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/k2022-tutkintouudistus


20A:n Tunnelmat
Filiksiä opiskelusta tällä hetkellä

▪ Pidin siitä, että sai itse valita mitä opiskelee, 
joten opiskelu ollut mielekkäämpää.

▪ Odotan vanhojentansseja.

▪ Pidän siitä, että meillä on ollut teemapäiviä.

AJATUKSET ABIVUODESTA

▪ Ihan kivaa ainakin se, että lukio loppuu

▪ Vähän ahdistaa kirjotukset mutta ihan hyvillä
ajatuksilla

▪ Menipäs nopeesti tää homma

▪ Kirjoitukset jännittää mutta innolla odotan
penkkareita.

▪ Innolla odotan! 14



20B:n terveiset huoltajilleHeippa, parhaat tsemppaajat!

Opiskelut sujuu hyvin. Lukuvuosi mennyt hyvin ja opiskelu on mukavaa.

Hyvinhän täällä menee, vaikka rankkaakin välillä on. Hyvää kevättä vaan kaikille.

Kiitos tuesta ja kannustuksesta lukion vaikeisiin hetkiin.

Kivaa kevättä ja muistakaa kysyä lapsiltanne aina välillä oikeesti, miten menee

esimerkiksi koulun kanssa. Numerot voi vaihdella aineen ja ajankohdan mukaan

kympistä neloseen, eikä siitä musta täydy huolestua!

Lukiolaisen huoltajan työkalupakista pitäisi löytyä kannustavaisuutta ja 

ymmärtäväisyyttä. Kyky maksaa koulukirjat :)
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Ryhmän 20C terveiset

▪ Kiitos, kun jaksat auttaa ja kuunnella 

vaikeinakin aikoina!

▪ Ei hätää, menee ihan hyvin!

▪ Kiitos kun kannustatte ja autatte.

▪ Kiitos, kun jaksat.

▪ Kiitos tsemppaamisesta.

▪ Olet tärkeä.

▪ Jos ei jaksa, niin pitää koittaa vaan 

jaksaa

▪ Oot jees!!!!!!!!!!!!

▪ Oot ihana!
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Ryhmän D terveiset
Millaisia terveisiä haluat lähettää kotiväelle 
abivuotesi tukemiseen?

▪ Muistakaa tsempata riittävästi, mutta älkää 
vouhottako myöskään liikaa opiskelusta

▪ Siihen on viel vuosi mut tsempatkaa 
opinnois loppuun asti

▪ Toivottavasti ymmärrätte stressin mitä tuleva 
vuosi aiheuttaa ja osaatte käyttäytyä ja 
ajatella meitä sen mukaisesti.

▪ Väsyttää

▪ Jos sitä töihin menisi...

▪ Taloudellinen tuki arvostettua
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20E terveisiä
▪ Muistakaa seurata opiskelijan koulunkäyntiä.

▪ Lukio on hyvin rankkaa, mutta antoisaa. Vanhemman täytyy olla ymmärtäväinen ja tukea 

nuorta. Painostus ja jatkuva kyseleminen opinnoista on stressaavaa.

▪ Luottamusta, että opiskelijat osaavat hoitaa asiansa. Pieni kiinnostus opiskeluja kohtaan 

on hyvä, mutta liian iso painostus pahaksi.

▪ Huolehtivainen, joustava, ymmärtäväinen ja KANNUSTAVA

▪ Älkää ragetko.

▪ Lukiosta on jäänyt mieleen kiire, stressi ja paineet. Sekä toki hyvässä mielessä opinnot

▪ Olen pitänyt paljon tästä vuodesta, olen oppinut paljon. Odotan wanhoja.

▪ Odotan wanhoja ja erikoisohjelmaa.

▪ Odotan lomaa! Lukuvuodesta mieleen jäi työn määrä.

▪ Lukuvuodesta jäi mieleen, että se meni nopeasti

▪ Kaverit plussaa

▪ Suurin osa koko koulun aktiviteeteistä jäi pois
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Kiitos!
Muistakaahan seurailla koulun
tapahtumia FB:ssä ja IG:ssä


