


ILLAN OHJELMA

- yhteinen osuus

- tutustuminen lukioon ja lukio-opiskeluun ryhmänohjaajan johdolla

- henkilökohtaiset kysymykset

- lukio-opinnot ovat lähteneet ykkösillä hyvin käyntiin !



HENKILÖKUNTA

Jukka Pirttimäki
 rehtori

Erja Koivukoski
 koulusihteeri

Regina Pruel-Santanen
 opinto-ohjaaja

Vesa Havia
 englanti, italia

Petri Sakala (RO20C)

 ruotsi, ranska, kielitiede

Jaana Heinonen 
(RO20B)

 englanti, ruotsi, saksa

Leena Saariluoma
 Äidinkieli ja kirjallisuus



Jussi Vallin (RO 20A)
 äidinkieli, historia, 

yhteiskuntaoppi

Marje Kaarle
 historia, filosofia

Anne Palonen
 uskonto, psykologia

Janne Liikanen
 biologia,maantiede, 

terveystieto

Kaisa Mattila
matematiikka,fysiikka, 

tähtitiede

Mari Lindèn
matematiikka, kemia

HENKILÖKUNTA



Olli Rasinmäki
 liikunta

Kirsi Kuuttila
 liikunta

Tarja Heikkilä
 kuvataide

Jari Saarman
musiikki

Auli Rinne
 kuvataide

Kari Kleemola
matematiikka

Kaisa Vahtera
 terveystieto

HENKILÖKUNTA



Saija Gustafsson
 erityisopetus

Heli Malmi
 kouluterveydenhoitaja

Sari Hautaoja
 koulukuraattori

HENKILÖKUNTA



EURAN LUKIO

hyvät valmiudet jatko-opintoihin
hyvät tulokset yo-kirjoituksissa
sopiva lukio mahd. monelle
noin 170 opiskelijaa



OPINTO-OHJAUS

OPINTO-OHJAAJAN TEHTÄVÄT:

• Jokaiselle opiskelijalle henkilökohtaisen ohjauksen antaminen

• Opinto-ohjauksen kurssien pitäminen ohjausryhmille

• Jatko-opintomahdollisuuksien esitteleminen

• Ammatinvalintaan ohjaaminen



OPINTO-OHJAUSKURSSIT

Pakolliset opinto-ohjauskurssit toteutetaan seuraavasti:

 OP1 kurssi on jaksotettu kolmelle vuodelle. Kurssin aikana käydään läpi 
kulloinkin opintojen kannalta tärkeitä asioita. Esimerkiksi 1. vuonna käydään läpi 
koulun käytänteitä, kurssivalintoja ja mitä niissä pitäisi huomioida, opiskeluun 
liittyviä asioita, yo-tutkinnon sisältöjä

 OP2 kurssi on toisen vuoden syksyllä ja siinä mm. suunnitellaan yo-kirjoituksia, 
pohditaan jatko-opintoja ja tutustutaan eri oppilaitosten tarjontaan, vieraillaan 
Turun yliopistossa ja Tampereen korkeakouluissa sekä SAMKissa



HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS

• Aine- ja kurssivalinnoissa opastaminen ja tukeminen

• Ylioppilastutkinnon suunnitteleminen

• Elämänsuunnittelun ja –hallinnan taidoissa tukeminen

• Ongelmatapauksissa opiskelijan auttaminen ja tarvittaessa eteenpäin 
ohjaaminen



LUKIVAIKEUDET

= erilainen tapa oppia, hahmottaa ja prosessoida tietoa
 Ihmisen ominaisuus, usein perinnöllistä

Lukivaikeus voi ilmetä vasta lukio-opinnoissa

=> lukemisessa, kirjoittamisessa tai luetun ymmärtämisessä

Lukitestit erityisopettaja Saija Gustafsson



OPISKELU LUKIOSSA

Lukion opinnot edellyttävät ajankäytön suunnittelua:
 koulu n 6h
 ”kotitehtäviin” n. 2h (kotitehtävät on harhaanjohtava käsite lukiossa) 
 harrastukset /seurustelu
 uni n. 8h
 kurssimuotoisuus
 tehokas, lukioon soveltuva opiskelutekniikka

Vastuu omista opinnoista lisääntyy
 vastuu omista opinnoista lisääntyy => läsnäolo tunneilla, kotitehtävien 

tekeminen, asioiden hoitaminen ja selvittäminen, 
 tavoitteiden asettaminen => pitäisi olla realistinen 

esim. matikassa 6 englannissa 9 historiassa 7



ÄI1: ARVOSANOJEN JAKAUTUMINEN (-0,33)

pe
ru
sk
ou

lu
lukio

kuusi seitsemän kahdeksan yhdeksän kymmenen
viisi 1
kuusi
seitsemän 1 1 1
kahdeksan 1 6 6 1
yhdeksän 1 6 15 2
kymmenen 1 2 1



MAY1: ARVOSANOJEN JAKAUTUMINEN (-0,77)

matematiikka
pe

ru
sk
ou

lu

lukio
neljä viisi kuusi seitsemän kahdeksan yhdeksän kymmenen

viisi
kuusi 1
seitsemän 1 1 5 3 2
kahdeksan 2 4 4 1 4
yhdeksän 1 5 4 8 1
kymmenen 2 6 9



ENA1: ARVOSANOJEN JAKAUTUMINEN (-1,09)

englanti
pe

ru
sk
ou

lu

lukio
neljä viisi kuusi seitsemän kahdeksan yhdeksän kymmenen

viisi
kuusi 1 1
seitsemän 1 1
kahdeksan 1 6 3 1
yhdeksän 1 3 9 7
kymmenen 1 9 2



RUB1: ARVOSANOJEN JAKAUTUMINEN (-1,2)

ruotsi
pe

ru
sk
ou

lu

lukio
neljä viisi kuusi seitsemän kahdeksan yhdeksän kymmenen

viisi
kuusi 1
seitsemän 2 5
kahdeksan 2 3 1 1
yhdeksän 1 3 4 8 1
kymmenen 1 2 6 1



VANHEMMAT OPISKELIJAN TUKENA

mielenkiinto

mielipiteet

realistiset odotukset

kannustaminen

tuki ongelmatilanteissa
tärkeä



KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

Yhteistyö liittyy usein opiskeluongelmiin
 tavoitteena ongelmien ratkaisu
 tavoitteena opiskelijan etu

Tiedotus
vanhempainillat, kotisivut
Wilma , huoltajatunnuksia ei opiskelijalle

Muu yhteistyö
(esim. kv. toiminta)



KÄYTÄNNÖN ASIOITA

lukuvuosiopas, Wilma ja koulun kotisivut

ongelma-aineisiin panostaminen 

käytössä olevien tukitoimien hyödyntäminen

poissaolot (lomamatkat, autokoulu, koeviikko, sairaus, näytä Wilma)

tukiopetus/ohjaus

opinto-ohjelman vaihto

itsenäinen opiskelu

tietokoneet ja sähköiset yo-kirjoitukset

normaalista työjärjestyksestä poikkeava ohjelma

koeviikko



NELJÄN VUODEN SUUNNITELMA

huonoin vaihtoehto on opiskella ilman suunnitelmaa

4 vuotta voi olla hyvä vaihtoehto
 tavoitteena parempi menestys
 tavoitteena opiskella paljon
 harrastukset vievät aikaa



EURAN LUKION KV. TOIMINTA

Liceo Minghetti, Bologna, Italia
Liceo Copernico Bologna, Italia 
IES Alhamilla, Almería, Espanja

Pariisi – ranskan opiskelijoiden opintomatka
Berliini – saksan opiskelijoiden opintomatka

vaihto-oppilaat
 ulkomaalaiset meillä ja me ulkomailla



- Liceo Copernico 2020

- Liceo Minghetti 2019

- liceo Copernico 2018 

- liceo Minghetti 2017

- IES Alhamilla, Almería 2016

- varainhankinnalla 
pienennetään kustannuksia

- monipuolinen ohjelma

KANSAINVÄLISYYSKURSSI



- 4 pakollista ainetta
- äidinkieli ja kolme muuta 

(vieras kieli, matematiikka, 
ruotsi, jokin reaaliaine)

- lisäksi ylimääräisiä aineita
- (i = 0, a=2, b=3, c=4, 

m=5, e=6, l=7 p.)

vuosi aineita
(kpl)

puolto-
äänet

K08 5,9 4,4

K09 5,7 4,4

K10 6,1 4,6

K11 6,2 4,7

K12 6,1 4,2

K13 5,7 4,6

K14 6,2 4,5

K15 6,1 4,8

K16 6,0 4,7

K17 5,8 4,4

K18 6,1 4,3

K19 5,7 4,6

K20 6,0 4,3

YLIOPPILASKIRJOITUKSET



REAALI

reaalikokeen tilalla reaaliaineiden kokeet

yhdellä kirjoituskerralla voi suorittaa kaksi reaaliaineen koetta

(hajauttamalla kirjoitukset voi suorittaa useampia 
reaaliaineiden kokeita)



REAALI

1. koepäivä 
psykologia
 filosofia*
historia
 fysiikka
biologia*

2. koepäivä
uskonto
elämänkatsomustieto
yhteiskuntaoppi
kemia
maantiede* 
 terveystieto *



YHTEYDENOTTO

 ryhmänohjaaja
 20 A: Jussi Vallin
 20 B: Jaana Heinonen
 20 C: Petri Sakala

 opettaja
 opinto-ohjaaja
 erityisopettaja
 rehtori
 koulusihteeri



 käsienpesu/desinfiointi
 turvavälit
 oikea aivastustekniikka
 koronaoireisena jäädään 

kotiin ja mennään testiin
maskit
 koulumatkat

tavoitteena 
turvallinen 
lähiopetus

KORONA


