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Illan ohjelma

Yleistä lukio-opinnoista
oRehtori Kai Heino

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
oSalli Lindén ja Nea Nyblom

Ohjaus ja tuki
o opinto-ohjaaja Nina Östdahl

 Ryhmänohjaajat luokissa



Opiskelijoita  

21-tasolla     221

20-tasolla      218 + 1 vaihdossa

19-tasolla      208

18-tasolla 33           

vaihto-oppilaita 4

_                       ___________________

Yhteensä               685  

Opettajia 44 + rehtorit 2                        

Lisäksi iltaisin Turun iltalukio noin 700 opisk. + 

aineopiskelijat 



Yleistä lukio-opinnoista (1/3)

 2 opintopistettä = noin 22-23 tuntia á 75 min. 
= 3 oppituntia/viikko sisältäen arviointiviikon

Luokaton lukio



Palkki = oppituntien sijoittelu 
lukujärjestykseen



 5-periodijärjestelmä, 
kukin periodi n. 7 viikkoa

lukion oppimäärä vähintään 150 
opintopistettä, pakollisia 98 - 108, 
opiskeluaika 3 (-4) vuotta

 lukion päättötodistus, 
ylioppilastutkintotodistus

ohjausryhmät, ryhmänohjaajat, tutorit

ryhmänohjaukset pakollisia

Yleistä lukio-opinnoista (2/3)



tietokoneet ja oppimateriaalit saa 
lukiolta – ilmaisutaitolinjalla voi olla 
maksullisia opinnon osia

oppivelvollisuus ja maksuttomuus eivät  
muuten näy päivän työskentelyssä 
muutoksina opiskelijalle 

Maksuttomuus ja oppivelvollisuus



1. vuoden opiskelijahuolto

Uusi Vuosi



Opiskelun tuki lukiossa
 opinto-ohjaajat, RO, AO, apulaisrehtori, rehtori, 

erityisopettaja päivittäin

 terveydenhoitaja päivittäin

 koululääkärit 2 pv viikossa 

 koulukuraattori 3 pv viikossa

 opintopsykologi päivittäin

 LOR = moniammatillinen opiskelijahuoltoryhmä

 luki- ja muut todistukset



Kysymyksiä?

- Kuinka paljon pitkä matikka vie aikaa? Onko laskimen
käyttö vaikeaa? Miten sitä opetetaan?

- Onko Abitti-järjestelmä tuottanut ongelmia?



Tiedottaminen
 Verkkosivut 
o http://www.turunklassillinenlukio.fi/ tai

ohttps://blog.edu.turku.fi/klassillinen/
o Kalenteri

o Opinto-opas, OPS, YO:t, yhteystiedot

 Wilma, seuraa säännöllisesti!

 Sähköposti
o etunimi.sukunimi@turku.fi

http://www.turunklassillinenlukio.fi/
https://blog.edu.turku.fi/klassillinen/
mailto:etunimi.sukunimi@turku.fi


OPISKELIJAN OHJAUS JA 
TUKEMINEN 

TURUN KLASSILLLISESSA
LUKIOSSA

Vanhempainilta 

2.11.2021



YHTEINEN TAVOITE

 tasapainoinen ja hyvinvoiva nuori 

 opintojen sujuva eteneminen suunnitellussa 

aikataulussa opiskelijan omien tavoitteiden ja 

resurssien mukaan 



KAIKKI OHJAAVAT JA NEUVOVAT

• ryhmänohjaaja on opiskelijan lähiohjaaja

• aineenopettaja oman aineensa opiskelutaitojen ohjaaja 

• rehtori ja apulaisrehtori

• opinto-ohjaajat

• koulusihteeri

• kouluterveydenhoitaja

• erityisopettaja ja lukiopsykologi

• opiskelijatutorit

• psykiatrinen sairaanhoitaja



HYVÄÄ YHTEISHENKEÄ TUETAAN 

 Ryhmäytymispäivällä

 Teemapäivillä, tempauksilla

– kauhugalleria, Unisef-kävely, jne.

 Tasa-arvosuunnitelmalla: 

syrjimättömyyden pelisäännöt…

 Tutor-toiminnalla ja opiskelijakunnan 

hallitustyöllä

 Yleisen sallivan ilmapiirin 

edistämisellä



RYHMÄNOHJAUS

 ryhmänohjaajat haastattelevat kaikki oman ryhmänsä 

opiskelijat nyt toisen jakson aikana

 ryhmänohjaustuokiot noin kahden viikon välein

 ryhmänohjaaja seuraa ryhmänsä opiskelijan opintojen 

etenemistä ja poissaoloja

 myöntää lyhyet poissaolot (1-3 vrk)

 pitää yhteyttä kotiin, oppivelvollisten osalta jo muutama 

poissaolo on aihe yhteydenottoon



OPINTO-OHJAUS

 opinto-ohjauksen oppitunnit on jaettu kolmelle lukiovuodelle, 2 

pakollista opintojaksoa, 4 opintopistettä, lisäksi tutor-toiminta 

OP03 ja työelämäosaaminen OP04 

 henkilökohtainen ja pienryhmäohjaus

 lukio-opintojen ohjaus 

 jatko-opintojen ja urasuunnittelun ohjaus

 elämän hallintaan liittyvät isot ja pienet kysymykset

 jokainen opiskelija ensimmäisenä ja abivuonna kutsutaan 

ohjauskeskusteluun, ja aina tarvittaessa tavataan opon, opettajan, 

opiskelijan, vanhemman aloitteesta tilanteen mukaan



LUKION ERITYISOPETTAJA 
Sini Palin

1. YKSILÖLLINEN TUKI: matalan kynnyksen periaate

2. T-PAJA

3. TESTAUKSET, LAUSUNNOT 

lukiovuoden aikana

→ erityisjärjestelyt lukioaikana ja yo-kirjoituksissa

4. TAITAVA OPPIJA -kurssit 

→ mm. työskentely- ja oppimistaidot



LUKISEULAT

 Turussa kaikille lukion aloittaville tehdään omassa 

koulussa ns. lukiseula

 seula ei ole lukitesti, sen pohjalta joillekin opiskelijoille 

suositellaan tarkempaa lukitestausta

 Lukilausunnolla on mahdollista saada erityisjärjestelyjä 

(lisäaikaa jne.) ylioppilaskokeissa ja jo lukioaikana 



OPISKELIJAHUOLTO

 tavoitteena lisätä opiskelijoiden hyvinvointia 

ja pyrkiä ennaltaehkäisemään ongelmia

 kannustava ja välittävä ilmapiiri: syrjimättömyyden 
pelisäännöt 

 lukion alussa seuranta ja yhteenvetopalaveri: 
poissaolot, tuntityöskentely, läksyjen suorittaminen, 
yhteistyötaidot ja digi-taidot seurannassa 
systemaattisesti: RO, aineenopettaja, opo, 
erityisopettaja

 turvallinen ja viihtyisä opiskeluympäristö

 LOR-ryhmä



 kuraattori Outi Tauriala-Tolonen

 Jokainen pääsee matalalla kynnyksellä 

tapaamaan 

 Meidän lukiossa ma, ti ja ke ja sopimuksen 

mukaan voi olla muinakin päivinä

LUKIOKURAATTORI



LUKIOPSYKOLOGI  

Ada Johansson

1. TUKIKESKUSTELUKÄYNNIT OPISKELIJOILLE, 

JATKOHOIDON TARPEEN ARVIOINTI

Vastaanotto koulupäivinä omassa lukiossa

2. YHTEYDENOTON SYITÄ VOIVAT OLLA mm. 

mielialan lasku ja masennusoireilu, ahdistuneisuus,

jännittäminen, pelot, vaikeudet sosiaalisissa suhteissa, 

elämän kriisitilanteet, ongelmat  perheessä jne.

3. OPINTOJAKSOT: Jännittäjien ryhmä, Mielialataidot-ryhmä

sekä Stressinkäsittelytaidot-ryhmä   



PERUSASIAT OVAT 
YKSINKERTAISIA:

 koulua pitää käydä

 annetut tehtävät ja läksyt kuuluu tehdä

 on syötävä kunnolla ja nukuttava tarpeeksi

 välillä pitää ehtiä vain olla ja rentoutua

 toisia ihmisiä on kunnioitettava

 tavoitteet kannattaa asettaa korkealle

 virheitä saa tehdä ja aina voi yrittää uudelleen!



luokkatilat

 409, Alvesalo Mona 21A

 219, Puurunen Maarit 21B

 308, Vuorinen Tiina 21C

 217, Alsi Mattus 21D

 407, Jansén Tove 21E

 315, Hyrsky Leena 21F

 418,Tiihonen Anne 21G

 215, Uitto Seija 21H


