
TL22-ryhmien 
huoltajatapaaminen

Ke 15.2.2023



Ryhmänohjaajan ajatuksia

• alkanut oikeinkin hyvin
• asioiden hoitaminen ajallaan sujunut hyvin
• lukio 3-4 vuoteen – keventäminen yhdessä ro:n tai opon kanssa

- ero vähennysoikeuteen
- keskittyminen itselle tärkeisiin asioihin (toisaalta ei vielä 
tarvitse tietää)
- paljon tehdään 2. vuonna kotiryhmissä

• opintosuunnitelma = työjärjestys, tehdään jakson taitteessa;
siihen sitoutuminen – 6. viikon jaksot
- ensi vuonna pääosin valmis työjärjestyspohja

• T-merkintöihin reagoiminen

• tukiopetusmahdollisuuden hyödyntäminen



Opintopisteiden kertyminen eri 
opintosuunnitelmilla

Kolmen vuoden 
suunnitelma

Neljän vuoden suunnitelma

Eka vuosi 60 op. 40 op. 

Toka vuosi 60 op. (kertymä 120 op.) 40 op. (kertymä 80 op.)

Kolmas vuosi 30 op. (kertymä 150 op.) 40 op. (kertymä 120 op.)

Neljäs vuosi 30 op. (kertymä 150 op.)



Ryhmänohjaajan ajatuksia

• jaksamisesta huolehtiminen, tuen piiriin hakeutuminen – tieto 
ryhmänohjaajalle tärkeä
mm. tukisuunnitelman tekeminen (oppiminen, terveys)

• lukiolaiset kokevat paineita – koulun osuus, kodin suhtautuminen
→ priorisointi
→ oppiminen tärkeintä

• luottamusta tulevaan: tehdään täällä asia kerrallaan ja kaikille löytyy paikkansa 
– median keskustelu yksioikoista ja kovaa (esim. MAA)

•
projektiviikko 5. ja 6. jakson välissä, valinnat 24.2.--



Kuinka lukio lähtenyt sujumaan? TL22-ryhmien 
(lukion ykköset) arvioinnit 1- 3 jaksojen osalta
• Englanti (A1) 7,74

• fysiikka 7,39

• Maantiede 8,36

• Historia 7,31

• kemia 7,87

• Liikunta 8,14

• Matikka (pitkä) 7,81

• Matikka (lyhyt) 7,40

• Ranska (B3) 8,67

• Saksa (B3) 7,9

• Venäjä (B3) 8,5

• Toinen kotimainen kieli 7,32

• Uskonto 8,08

• Äidinkieli 8,71

• Kuvailmaisun perusteet 8,88

• GTS 9,33

• Muotoilu ja kuvataide 8,88

• Yleinen kuvataide 8,92

• Taidehistoria 9,29

• Säveltapailu ja mus. teoria 8,00



Arvioidut 
opintojaksot (kpl)

Arvioidut 
opintojaksot (ov) T-merkintöjä (kpl)

TL22a 448 361,5 25

TL22b 453 412 10

TL22c 468 439 12

1369 1212,5 47



• TL22a-ryhmän ENA02-opintojakso on arvioimatta, opetus 
tapahtui III jaksossa eli se päättyi ennen joululomaa, 
viranhaltija (Lyseon ope) virkavapaalla ja siksi tämä nyt on 
viivästynyt, virkavapaus päättyy 31.3. ja sen jälkeen tämä 
asia etenee. Pahoittelemme tätä viivästystä. 

• Tästä opintojaksosta on mahdollista saada tukiopetusta, 
rehtori vierailee luokassa pe 17.2. klo 8:15



Kuinka 
lähtenyt 
sujumaan?

Lukio teetättää työtä 
enemmän kuin 

peruskoulu, työtä 
tehtävä omalla ajalla 

enemmän

Lukion arvosana 8 
vastaa hyvää 

osaamisen tasoa

Tällaisilla suorituksilla 
(8) esim. yo-kokeissa 

voisi saada 
arvosanoja C - M 

Eritystehtävälukioissa 
erityistehtäväopinnot 

tuovat tosi tärkeää 
”väljyyttä”, kaikki 

opiskelu ei ole 
”pulpettiopiskelua”



Kansainvälisyys –
matkailu on kiva tapa 
oppia
• Joulukuussa 2022 Taidelukio hyväksyttiin 

Erasmus+ akkreditoiduksi oppilaitokseksi

• laatuvarmanne siitä, että oppilaitos osaa 
toteuttaa EU-tasoista kansainvälistä 
toimintaa

• esim. Etelä-Savon perusopetuksen 
oppilaitoksista ja lukiosta vain yksi muu 
oppilaitos on saanut tämän 
laatuvarmenteen (Mikkelin lukio)

• Tavoitteena saada 335 kansainvälistä 
liikkuvuutta 31.7.2027 mennessä

• Kuvan porukka Portugalissa toukokuussa 
2022 Erasmus+ hankkeessa



Opiskelijavalinta 
matkoille 
seuraavasti

Opiskelijavalinta määräytyy liikkuvuuden sisällön 
mukaisesti. Sen perusteella rajataan opiskelijajoukkoa 
esim. erityistehtävien, oppiaineiden ja/tai 
vuosikurssiasteiden mukaisesti. Lisäksi valinnassa voidaan 
edellyttää esim. aktiivisuutta em. erityistehtävissä tai 
oppiaineissa. Aktiivisuus tarkoittaa tässä yhteydessä 
läsnäoloa oppitunneilla ja opiskelijan vastuulla olevien 
tehtävien yms. suorittamista, esim. runsaat T-merkinnät 
ovat osoitus epäaktiivisuudesta. Emme arvota matkalle 
lähtijöitä esim. arviointien laadun perusteella. 

Näiden rajausten selkiydyttyä, mahdollisuus osallistua 
matkalle tiedotetaan opiskelijoille ja pyydetään 
ennakolliset ilmoittautumiset. Tässä vaiheessa pyritään jo 
tiedottamana opiskelijan omavastuuosuuden 
suuruudesta.

Jos matkalle haluavia on enemmän kuin 
liikkuvuuspaikkoja, suoritetaan valinta matkan 
järjestelijöiden ja rehtorin toimesta. 



Opiskelijan 
avuksi ja 
tueksi -
lisäresurssia

Hyvinvointialue Eloisan kautta 
olemme saaneet käyttöömme 6.2.-
23 alkaen toisen koulukuraattorin

Toimenkuvana yhteisöllinen 
opiskelijahuolto

Ei siis sisällä yksilökohtaista avun ja 
tuen antamista vaan esim. 
laajempien opiskelijaryhmien 
jaksamisen tukemista



Adobe-
lisenssit

• Olemme siirtyneet adoben lisensseissä 
adobe pilvipalvelun käyttöön

• Opiskelija saa ladattua nämä kalliit 
ohjemat omalle kotikoneelleen 
(lukiolaiskannettava tai jokin muu kone)

• Käyttäjäintegraatio tukeutuu taidelukion 
opiskelijarekisteriin eli sinne merkityt 
opiskelijat ovat oikeutettuja tämän 
tekemään

• Toimii PC-koneissa ja iOS-
käyttöjärjestelmän koneissa (macit siis)

• Ohje löytyy täältä; SLICE – opiskelijakortti 
ja adoben lisensoitujen ohjelmien 
käyttöönotto (onedu.fi)

https://savonlinnantaidelukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/3/article-7098


Lv. 2023-24 
valmistelut

• Kuluvan lukuvuoden 6. jaksossa on 
tärkeää muistaa valita PS02 ja FY03 
opintojaksot, jos aikoo näiden 
oppiaineiden opiskelua jatkaa 
(opastamme ryhmittäin tämän)

• Ennen hiihtolomalle lähtöä tsekkaamme 
opiskelijoiden opintojaksotoiveet lv. 
2023-224 (esivalinnat)

• Tapahtuu kiireettömästi luokittain, 
mukana rehtori ja opot: mallisuoritus ja 
opastettu valinta

• Tämän perusteella päätämme sitten 
opetustarjonnan
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