
  

 

Abien vanhempainilta 
10.9.2020 Google Meet 

  

Kauhajoen lukio 
 



 Syksyn kirjoitukset 

alkavat 14.9. 

 Marraskuussa 

ilmoittaudutaan 

kevään kirjoituksiin 

 Marraskuussa syksyn 

yo-kokeiden tulokset 

 

 

 



Ilmoittautuminen on sitova 

o Maksu tulee joka tapauksessa 

Kirjoittamaan pääsee vain jos aineen 

pakolliset kurssit on suoritettu 

P ei ole suoritus! 

Pukeutuminen, apuvälineet, eväät 

tarkoin määritelty 

 



Ylioppilaskirjoituk

siin tullaan vain 

terveenä 

Sali on väljästi 

täytetty 

lisäpäivien 

ansiosta 

Osallistumisen 

mitätöinti jos 

sairastuu 

YTL:n sivuilla 

lisäinfoa  



Ylioppilaskirjoitus-

ten aikana 

ruokala siirtyy ala-

aulaan ja ruokailu 

tapahtuu luokissa 

 



Ma 14.9. kemia, 
terveystieto 

Ke 16.9. englanti 

To 17.9. uskonto, 
yhteiskuntaoppi 

Pe 18.9. 
äidinkieli, 
lukutaito 

Ma 21.9. ruotsi 

 

Ti 22.9. 
matematiikka 

To 24.9. biologia 

Pe 25.9. 
äidinkieli, 
kirjoitustaito 



Ma 28.9. saksa, 

espanja, italia 

 

Ti 29.9. 

psykologia, 

historia, fysiikka 

 



 Yo-kirjoitukset alkavat tiistaina 16.3.  ja päättyvät 

keskiviikkona 31.3.2021 

 23.4. puuttuvat suoritukset valmiina (tieto YTL:aan) 

 Noin 22.5. tiedot tuloksista kouluille 

 Pe 4.6. lakkiaisten harjoitukset 

 La 5.6. lakkiaiset klo 11.30 (koululle klo 11.00) 

Koulukeskuksen salissa 

 



Ti 16.3. AI lukutaito 

 

To 18.3. lyhyet kielet 

 

Pe 19.3. AI 

kirjoitustaito 

 

 Ma 22.3. englanti 

 

 Ke 24.3. matematiikka 

 

 Pe 26.3. psykologia, 

filosofia, historia, 

fysiikka, biologia 

 

 



 Ma  29.3. ruotsi 

 

 Ke  31.3.  uskonto, 

elämänkatsomustieto, 

yhteiskuntaoppi, 

kemia, maantiede, 

terveystieto 

 

 

 



 Kompensaatio : yksi hylätty pakollinen koe ei estä 
ylioppilaaksi valmistumista, jos muista yo-kokeista 
yhteensä kertyy riittävästi pisteitä  

• 2.5. mennessä on jätettävä rehtorille 
kirjallinen ilmoitus, jos ei halua 
kompensaatiota 

 hylätyn kokeen saa uusia kolme kertaa seuraavan 
kolmen tutkintokerran aikana (kun tutkinto on 
kesken) 

 Ylioppilas voi korottaa rajoituksetta 

 



 

 

 Elements of AI 

 Myynnin verkkokurssi 

 Yritystoiminta ja yrittäjyys 

 Sinustako hallintotieteilijä? 

 Otetta suomalaiseen viittomakieleen 

 Tutustu kauppatieteisiin 

 Johdatus lääketieteeseen 

 

 
        

 

Avoin yliopisto Helsinki 

TAT bisnes & avoin yliopisto Helsinki 

HUMAK 

Avoin yliopisto Vaasa 

SEAMK  



 Korkeakouluihin haetaan sähköisesti Opintopolussa. 

 2 hakua: tammikuussa englanninkielisiä koulutuksia ja 
taidekoulutuksia; maalis-huhtikuussa valtaosa hauista. 

 Hakija voi hakea molemmissa hauissa kuuteen 
hakukohteeseen. Ensimmäisessä haussa hakukohteita ei 
tarvitse laittaa järjestykseen; toisessa haussa hakukohteet 
pitää priorisoida.  

 Jos hakija hyväksytään johonkin koulutukseen, hän ei voi 
tulla enää tämän jälkeen hyväksytyksi alempiin 
hakutoiveisiin.  

 Hakija voi kuitenkin mahdollisesti tulla hyväksytyksi 
korkeammalle sijoittamaansa koulutukseen varasijalta. 

 



Korkeakoulujen (yliopistot ja 

ammattikorkeakoulut) varaavat yhteishaussa 

aloituspaikkoja ensimmäistä 

korkeakoulupaikkaansa hakeville.  

Ensisijaisuutta ei menetä hakemalla, käymällä 

pääsykokeissa tai opiskelemalla avoimessa 

yliopistossa.  

 Ensisijaisuuden menettää vasta, kun ottaa 

korkeakouluopiskelupaikan vastaan.  

 



 Valinnat korkeakouluihin joko ylioppilastodistuksella tai 
pääsykokeella. Hakutiedot tulevat opintopolkuun marraskuun 
alussa.  

 Opinnot pitää aloittaa heti syksyllä (lykkäysperusteet: armeija, 
raskaus tai vakava sairaus)  

 Abin kannattaa seurata tiedotusta Wilmassa myös lukulomalla ja 
kirjoitusten jälkeenkin. 

 YO-kirjoitusten tulokset tulevat toukokuun puolenvälin maissa, 
jonka jälkeen korkeakoulut tekevät todistusvalinnat ja selviää, 
tarvitseeko osallistua pääsykokeisiin. 

 Ammattikorkeakoululla sähköinen valintakoe. Oma tietokone 
mukaan pääsykokeeseen! Ammattikorkeakouluun.fi 

 Yliopisto jatkanee paperisilla kokeilla. 

 Koulutuksista lisää tietoa opintopolku.fi tai koulujen omilta 
sivuilta. Jokaisella abilla on myös henkilökohtainen keskustelu 
opon kanssa. 

 



 AMK todistusvalinta : 

http://www.opintopolku.fi/


YO todistusvalinta 

esim.: 

* Kynnysehdot  

http://www.opintopolku.fi/


 Yleensä 2-vuotisia lukion jälkeen 

 Haetaan yo-pohjaisille linjoille. 

 Kannattaa kysyä myös erillishakumahdollisuutta! 

 

 



 Te-toimiston mukaan abien pitää hakea kahteen 

koulutukseen (liittyy työmarkkinatukeen, jos on 

syksyllä työttömänä). 

 



 Työkokeilu te-toimiston kautta 

 Työt 

 Ulkomailla opiskelijana tai töissä 

 Oppisopimuskoulutus 

 Avoin yliopisto/ammattikorkeakoulu –> try-hanke: 
toinen reitti yliopistoon; polkuopinnot 

 Kansanopistot  

 Mahdolliset täydennys- ja lisähaut 

 Yo-kirjoitusten täydentäminen tai 
arvosanakorotuksen yrittäminen 
 



 Ylioppilaalla on oikeus hakeutua oman lukion 

opolle opinto-ohjaukseen vuoden ajan lukiosta 

valmistumisen jälkeen.  

 



3A:n kuulumiset 

 



Tammikuussa jatko-

opintoinfo 

(7.1.2021) 

Rästikoe 22.1. 

Abigaala 

Abien viimeiset 

kurssit IV jaksossa 

 

 

 



Preliminäärikokeet 
helmikuussa 

75 kurssia valmiina 
17.2.  

Puuttuvat 
suoritukset 
valmiiksi 
mieluummin ennen 
kirjoituksia! 

 

 

 

 



 Terveydenhoitaja Arja Aromaa 

 Kuraattori Minna Puisto 

 Erityisopettaja Anna-Leena Kuntola 

 Psykologi  

 Opo Kirsi Samppala 

 Koulun ulkopuoliset tukitoimet  

 



3B:n kuulumiset 



 



Koulun oma tilaisuus, jossa abit 

hauskuuttavat muita lukiolaisia, opettajia, 

muiden koulujen oppilaita (ajelu avoin 

tilaisuus) 

Alkoholin tuominen kouluun ja sen 

nauttiminen koulujen alueella on kielletty 

Abiristeily ei ole koulun tilaisuus: ei 

valvontaa koulun puolesta 



Abikierrokset ala- 

ja yläkoulussa (?) 

Abilaulut 

Rekka-ajelu 

Koronan ehdoilla  

Aamupäivällä 

 

 

Noin klo 12 (?) 

 



3C:n kuulumiset 



Penkkareiden ja kirjallisten kokeiden 

välinen aika (noin 3 viikkoa) 

Tarkoitus, että abit opiskelevat 

intensiivisesti kirjoitusaineitaan ja 

käyvät tenteissä lukiolla 

Ei suositella ulkomaan matkoja, 

työkeikkoja tms. 



 4 pakollista yo-koetta, 

joista yksi on pitkä 

oppimäärä (yl. 

ENA/MAA) 

 Kolme perättäistä 

koekertaa (2. lk kevät; 

3. lk syksy; 3 lk kevät) 

 Lukion pakolliset 

kurssit kaikki suoritettu 

 2/3 sääntö, max 3 

nelosta (nelosten 

määrä rajoitettu 

pakollisissa ja 

valtakunnallisissa 

syventävissä) 

 Valtakunnallisia 

syventäviä väh. 10 

 Vähintään 75 kurssia 



Jos lukion opiskelijalla  
o ei ole vähintään 75 kurssia kasassa 

o liikaa nelosia aineessa (esim. musiikissa yksi) 

o pakollisia kursseja on suorittamatta (esim. 
kuvataide) 

ylioppilastodistus jää saamatta, vaikka olisi ”11 
laudaturia”! 

 

Ammatillisen puolen opiskelijalla 
ylioppilastodistus jää saamatta, jos ammatillinen 
tutkinto on kesken. 



Abiristeily koronan aikaan (väärällä viikolla) 

Abiristeilystä pitää puhua abien kanssa. 

Normaalioloissa asia on järjestettävissä, 

mutta koronatilanne voi hankaloittaa asiaa: 

matkustusrajoitukset, karanteenit, jne. 

Sairastuminen lukuloman kynnyksellä ei ole 

hyvä asia. 


