
Ykkösten vanhempainilta

- Tervetuloa lukuvuoteen 2022-2023!



ME:
601 opiskelijaa

38 opettajaa



・44 eri kansalaisuutta

・40 eri äidinkieltä:

・ suomi 477

・englanti 20

・venäjä 20

・kiina 14

・ somali 11

・arabia 11

Etis - aidosti 
kansainvälinen 



Lukio-opetus

• Tarjotaan opinto-jaksoina
• Opiskelua myös yli

oppiainerajojen
• Korkeakoulu- ja 

työelämäyhteistyö vahvistuvat
• Yrittäjyyskasvatus vahvistuu
• Kansainvälisyys vahvistuu
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päiväys

Lisätiedot

Esimerkiksi esittäjän nimi
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Opetuksen järjestäminen
• Lukuvuosi on jaettu viiteen periodiin

• Oppitunnin pituus on 75 minuuttia

• Oppitunteja on kolme viikossa

• Tuntikiertokaaviossa on kahdeksan 

palkkia

• Periodien 2 ja 4 puolivälissä on 

viisipäiväinen projektiviikko

• Periodin lopussa on 

seitsenpäiväinen päättöviikko (ns

koeviikko)

• Opintojaksot arvioidaan 

opintojakson päättyessä 

oppiaineittain

• Päättötodistuksen arviointi tehdään 

oppiaineittain
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PERIODIT

• Periodi Projekti- / Päättöviikko

• 1a 11.8. - 7.9.

• 1b 8.9. - 22.9. 23.9. - 3.10.

• 2a 4.10. - 26.10. 27.10. - 2.11.

• 2b 3.11. - 21.11. 22.11. - 30.11.

• 3a 1.12. - 12.1.

• 3b 13.1. - 27.1. 30.1. - 7.2.

• 4a 8.2. - 3.3. 6.3. - 10.3.

• 4b 13.3. - 28.3. 29.3. - 6.4.

• 5a 11.4. - 5.5.

• 5b 8.5. - 23.5. 24.5. - 1.6.

•
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Tuntikiertokaavio 

klo MA TI KE TO PE

1. 8.15 - 9.30 2   7 4  7  1   

2. 9.45 - 11.00 3 5 2   5  4 

3. 11.00 - 13.00 *)

ruokailuvuorot

7 4    3  1   6 

4. 13.15 - 14.30 6   1  6  2   5  

5. 14.45 - 16.00 8   9  8  3  8
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Lukion ohjaus muutoksessa

• LOPS2021 ja ”koko koulu ohjaa”-mallin vahvistaminen

• Oppivelvollisuuden laajentaminen

• Opiskelijamäärän kasvu

• Opiskelijoiden eri kieli- ja kulttuuritaustat

• Ohjauksella onnistumisiin-hanke

• Kulttuuriohjaajat aloittaneet työnsä: Lukion vanhempainilta_Kulttuuriohjaajat
esittäytyvät.mp4

https://espoo365.sharepoint.com/:v:/r/sites/ohjauksella-onnistumisiin--hanke-koto/Shared%20Documents/General/Lukion%20vanhempainilta_Kulttuuriohjaajat%20esitt%C3%A4ytyv%C3%A4t.mp4?csf=1&web=1&e=obK9EZ


Kulttuuriohjaajat Espoon
lukiokoulutuksessa

Donya Hajali (arabia) 
puh. 040 6366 297
donya.hajali@espoo.fi

Elena Junnila (venäjä) 
puh. 040 6366 462
elena.junnila@espoo.fi

Hamse Mohamed (somali) 
puh. 040 6366 298
hamse.mohamedmuktar@espoo.fi

Shan Zhu (mandariinikiina, ranska, englanti)
puh. 040 6366 287
shan.zhu@espoo.fi

Espoossa aloittavat ensimmäiset kulttuuriohjaajat lukioissa

lukuvuonna 2022–2023 osana Opetushallituksen rahoittamaa

Ohjauksella onnistumisiin -hanketta.
Lisätietoja espoo.fi/kulttuuriohjaaja



Kulttuuriohjaajat
aloittavat
Espoon
lukioissa

Missä tilanteissa kulttuuriohjaaja voi auttaa?

• Kulttuuriohjaaja voi toimia tukena ja tulkkina tapaamisissa, 
joissa ovat mukana maahanmuuttotaustainen opiskelija ja 
hänen huoltajansa sekä koulun henkilökuntaa.

• Kulttuuriohjaaja voi olla pyynnöstä tukena yksittäisillä
oppitunneilla tai kouluuntulotilanteissa silloin, kun
maahanmuuttotaustaisella opiskelijalla on paljon poissaoloja
ja arvioidaan opintojen jatkamista lukiossa.

• Kulttuuriohjaaja voi pyynnöstä olla mukana lisäämässä
opettajien kulttuurituntemusta ja ymmärrystä opiskelijan
tilanteesta.

• Opiskelija voi jutella kulttuuriohjaajan kanssa koulunkäyntiin
liittyvistä asioista omalla äidinkielellään.

Video: Kulttuuriohjaajat esittäytyvät
https://espoo365.sharepoint.com/:v:/s/ohjauksella-onnistumisiin-
-hanke-koto/EeetKY-x19JNjBVd-
2ZI6KIByc2IWnm17jbpDGk3C2oNHA?e=qljTYP

Lisätietoja espoo.fi/kulttuuriohjaaja

https://espoo365.sharepoint.com/:v:/s/ohjauksella-onnistumisiin--hanke-koto/EeetKY-x19JNjBVd-2ZI6KIByc2IWnm17jbpDGk3C2oNHA?e=qljTYP




Opiskelijahuolto esittäytyy

• Omat tiedostot - OneDrive (sharepoint.com)

https://espoo365-my.sharepoint.com/personal/titta_makinen_espoo_fi1/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Ftitta%5Fmakinen%5Fespoo%5Ffi1%2FDocuments%2FVideo%20Etis%20vanhempainilta%202%2Emp4&parent=%2Fpersonal%2Ftitta%5Fmakinen%5Fespoo%5Ffi1%2FDocuments&ga=1


Kieliohjelma

A-kielet: englanti, 

ruotsi, saksa ja ranska

B1 kieli: ruotsi

lyhyet kielet: saksa, 

ranska, espanja, kiina 



Etiksen painotus: 
yhteiskunta ja talous

・ FOKUS historiallisessa, yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa 

ajattelussa

・ ERITYISTÄ Etiksessä: noin 20 yhteiskuntaopin opintojaksoa

Uusi oppiaine: TULEVAISUUDEN KANSALAINEN

(tulevaisuuden tutkimus, kansainvälinen vaikuttaminen ja diplomatia 

sekä mediavaikuttaminen) Lv22-23: Debating society 2 op (1 ov) ja 

Tulevaisuuden tutkimus 2 op (1 ov)

SIJOITTAJAKOULU (2,5-vuotinen ohjelma, kokoontumiset kerran

kuussa)



VAIHTOEHTOISIA TAPOJA SUORITTAA OPINTOJAKSOJA

• opiskelijalle voidaan hyväksilukea muualla 
opiskeltuja lukio-opintoihin soveltuvia 
opintojaksoja (rehtorin päätös, sovittava etukäteen 
rehtorin kanssa)

• opiskelija voi suorittaa opintojaksoja joko kokonaan 
tai osittain itsenäisesti (sovittava etukäteen)

• opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa verkko-
opintoja



POISSAOLOISTA

Etukäteen tiedossa olevan enintään viiden (5) päivän vapaan 
myöntää ryhmänohjaaja ja sitä pidemmän rehtori. 

Poissaololuvat haetaan Wilman Hakemukset-lomakkeella

Opiskelijan on sovittava aina opettajan kanssa 
opintojaksoon kuuluvista tehtävistä poissaolonsa aikana.

Mikäli poissaolojen seurauksena  puuttuu opintojakson 
suorituksesta keskeisiä osa-alueita, saattavat ne alentaa 
arvosanaa tai aiheuttaa opintojakson keskeytyksen.
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Rento tavoitteellisuus
• Lukiossa saa tukiopetusta

• Pidempään tukeen pyrimme 
luomaan kestäviä ratkaisuja, 
kuten laskuliiteri, tekstiverstas ja 
vertaistuki.

• Lukio on täysipäiväistä työtä. 
Harva jaksaa tehdä kahta työtä 
samaan aikaan. 

• Lukiossa tulee paljon läksyjä. 
Läksyjä voi olla jopa tunti yhdestä 
aineesta. Opiskelija ottaa itse 
vastuun läksyjen tekemisestä.

• Opiskelijoiden ja opettajien 
jaksaminen ja hyvinvointi ovat 
tärkeimmät tekijät parhaisiin 
oppimistuloksiin.

• Palauttava perjantai/My Friday
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・Me luotamme toisiimme. 

・Me emme kilpaile. 

・Yhdessä olemme parempia.

・ Ketään ei jätetä yksin.

Etis-henki



Yhdessä jokainen onnistuu!
Minä       Me        Etis
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