
2. vuosikurssin 
vanhempainilta 8.11.22

OPOJEN OHJAUSRYHMÄT:
Matti Iivanainen: 21A, 21B
Minna Korin: 21D, 21E, 21F
Jutta Taskinen: , 21H, 21I
Emilia Teinonen: 21K, 21L, 21M
Antti Humalamäki: 21C, 21G
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Aikataulu

 17.30      Yhteinen aloitus Piazzalla: Opojen puheenvuoro, rehtorien 
puheenvuoro ja vanhempainyhdistyksen puheenvuoro

18.15    2.vsk huoltajille ohjelmaa ryhmänohjaajan johdolla (ajankohtaista 
2.vsk, YO-kirjoitukset) luokissa omana ryhmänä 
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Hyvinvointi, opiskelun ilo

Terveiset Hyvinvointiviikolta! : )
Yhteisöllisyyden ja osallisuuden merkitys hyvinvointiin!

Opiskellen, mutta ilman älyttömiä paineita!
https://dimensiolehti.fi/yliopistoon-ilman-allia/

https://dimensiolehti.fi/yliopistoon-ilman-allia/
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Tervetuloa Otaniemeen! 

Ryhmänohjaajan esittely

• Ketä paikalla, millä mielellä opiskelijanne on ollut 2. 
lukuvuoden aikana? 

• Onko asioita, joista olette huolissanne?
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2. vuoden opinto-ohjauksen sisältöjä
Lukion toinen opiskeluvuosi sisältää ohjauksellisesti seuraavia aiheita:
•YO-hajautussuunnitelman tekeminen ja päivitys
• Opiskelutekniikkaluentoja
• Study Talk-luentosarja (tutustuminen jatko-opintoihin)
• OP02-kurssi Jatko-opinnot ja työelämä 4.jaksossa 

Menetelminä:
• Henkilökohtainen ohjaus
• Pienryhmät
• Luennot ja infotilaisuudet ajankohtaisista asioista ja mahdollisista 
muutoksista

• Ryhmänohjaus osana ohjauksen sisältöjä

Aineenopettajat ohjaavat oman aineensa kysymyksissä ja myös oman aineensa jatkopoluissa. 
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YO-TUTKINNON RAKENNE 
(K22 alkaen) 

Toinen 
kotimainen 

kieli

Vieras 
kieli

Aine-
reaalikoe

Mate-
matiikkaÄidinkieli

Tutkintoon tulee sisältyä 5 koetta, joista yhdessä (vieras kieli tai 
toinen kotimainen kieli tai matematiikka) tulee olla laajempi koe (A)

kaikille
pakollinen 
koe:

Näistä valittava neljä tutkintoon kuuluvaa koetta:

Tutkintoon 
voit

  liittää 
ylimääräisiä

kokeita:

Toinen 
kotimainen

kieli

Matematiik-
ka

Vieraan 
kielen 

kokeita

Ainereaali-
koe

Mikä 
tahansa 

aine 
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Ylioppilastutkinto
● Kahta A-tasoista vierasta kieltä ei voi kirjoittaa samalla 

kirjoituskerralla (englanti/ranska/saksa)
○ HUOM! Poikkeuksena A-ruotsi

● Tutkinnon voi hajauttaa kolmeen perättäiseen kertaan (k/s/k tai 
s/k/s)

● Tutkintoa voi täydentää myöhemmin ilman aikarajaa
● Hyväksytyn kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa ilman 

aikarajaa
● Hylätyn tutkintoon kuuluvan kokeen voi uusia kolme kertaa 

seuraavan kolmen yo-kirjoituskerran aikana
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Yo-tutkinnon hajauttaminen
● Oppiaineen pakolliset opintojaksot on opiskeltava ennen kokeeseen osallistumista. 

Tehtäviä myös syventävistä opintojaksoista. 
● Tutkinnon voi hajauttaa kolmeen peräkkäiseen kertaan.

syksy

kevät syksy kevät

syksy kevät

kevätkevät syksy

(2. lv)    3. lv 4.lv

● tutkinto on 
mahdollista aloittaa jo 
2. lukuvuonna

● Useimmat suorittavat 
tutkinnon 3. 
lukuvuoden aikana

● 4 vuoden opiskelijat

EI SUOSITELLA, 
vain perustellusti!
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Reaaliaineiden kokeet
● yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää

● kokelas voi osallistua yhtenä koepäivänä vain yhden reaaliaineen 
kokeeseen, yhdellä tutkintokerralla voi tehdä enintään kaksi 
reaaliaineen koetta

● 1. koepäivä: PS, FI, HI, FY, BI
● 2. koepäivä: UE, UO, ET, YH, KE, GE, TT

ALUSTAVAT YO-SUUNNITELMAT (jotka tehty 1.vuoden keväällä), PÄIVITTYVÄT 2.VUODEN AIKANA JA OLTAVA AJANTASAINEN 
ENNEN YO-KIRJOITUKSIIN ILMOITTAUTUMISTA.
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Wanhojen tanssit helmikuussa 

• Tanssikurssit  3. jaksossa, 3 erillistä kurssia, jotka ovat myös 
esitysryhmät

• Parittomille parit kurssilla, osa tanssii useamman parin kanssa

• Torstaina 9.2.2023 esitykset vierailla:
•  15.30 6.palkki, 
• 17.30 7.palkki, 
• 19.30 8.palkki 

• Perjantaina päivällä Wanhojen tanssit koululla, illallinen
• Myös perjantaina saa tulla seuraamaan tansseja 

Vanhojen toimikunta 
hoitaa tapahtuman 
suunnitteluun ja 
järjestelyt
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Ajankohtaisia asioita 

Koulupäivä la 3.12, tehdään sisään ma 5.12 

- maanantain oppitunnit pidetään lauantaina, 40min/oppitunti

Harppi-tapahtuma Maunulan yhteiskoulussa la 12.11. 
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Mihin yhteisöllisiin tapahtumiin 
opiskelija voi osallistua?

https://www.espoo.fi/fi/otaniemen-lukio/osallistu-otaniemen-lukio

https://www.espoo.fi/fi/otaniemen-lukio/osallistu-otaniemen-lukio

