
 

 

 
 
Jaksotiedote III / 2022-23 
 

Opinto-ohjaaja Henri Huovinen on tavattavissa III jaksolla ilman 
ajanvarausta seuraavasti: 8.12. klo 11-16, 12.12. klo 12.30-14.30 ja 15.12. 

klo 12-13. Henkilökohtaisen ohjausajan voit myös varata Wilman kautta, 
puhelimitse 044-718 1706 tai sähköpostilla henri.huovinen(a)opedu.kuopio.fi. 

 
Erityisopettaja Inka Turunen palvelee tarpeen mukaan tutkintoon tähtääviä 

opiskelijoita. Erityisopettajaan voit ottaa yhteyttä erilaisissa oppimiseen 
liittyvissä pulmatilanteissa, kuten matematiikan, vieraiden kielten tai 

reaaliaineiden oppimisen vaikeuksissa. Inka on tavattavissa Lumitilla tiistaisin 
ja torstaisin klo 13-15. Tapaamisajan voit varata Wilman kautta, puhelimitse 

044 718 1349 tai sähköpostilla inka.turunen(a)opedu.kuopio.fi.  
 

Oppivelvollisuutta suorittavat aikuislukion opiskelijat kuuluvat 
opiskelijaterveydenhuollon piiriin. Terveydenhoitajana toimii Heli 

Kolehmainen. Hänelle voit varata ajan Wilman kautta tai puhelimitse 044 718 

6559, soittoaika ma-pe klo 8-8.30.  
Muut aikuislukion opiskelijat kuuluvat julkisen terveydenhuollon piiriin. Tietoa 

terveyspalveluista löydät netistä https://www.kuopio.fi/terveyspalvelut. 
 

Aikuislukion opintopajassa maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 13-14.20 voit 
tehdä rästiin jääneitä tehtäviä. Kysy lisätietoja erityisopettajalta tai opinto-

ohjaajalta. 
 

Ajankohtaisia asioita 
 

• III jakson ”kevennyspäivät” 5.12. ja 13.12. Ei opetusta!       

 
• Kahvitarjoilu to 15.12. klo 17.55-18.20. Lämpimästi tervetuloa joulukahville 

koulun ruokalaan!   

 
• II jakson uusintakokeet pidetään pe 16.12. klo 16.30 luokassa 1411. Muista 

ilmoittautua etukäteen joko opettajallesi tai koulun kansliaan viimeistään 
koepäiväviikon tiistaina. Jos ilmoittaudut kokeeseen, mutta et saavu paikalle 
etkä peru ilmoittautumistasi, katsotaan se käytetyksi yrityskerraksi. Muistathan 

siis ystävällisesti perua ilmoittautumisen, jos et ole tulossa kokeeseen.  
 

• Aikuislukion joululoma 16.12.-8.1. Myös kanslia on suljettu 19.12.-8.1. Hyvää 
ja virkistävää lomaa! Kouluun palataan 9.1. ja III jakson kokeet pidetään 11.-

12.1.2023.          
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• Yo-kirjoitusinfo kevään 2023 kirjoituksiin osallistuville ke 25.1. klo 19.45 

luokassa 1411 (1. krs). Infossa on tärkeää tietoa yo-kirjoituksiin liittyen. 
Tilaisuudessa käydään läpi mm. kirjoituspaikat, kokeiden alkamisajat sekä 

muut tärkeät käytännön asiat. 
 

• Kevään yo-kirjoituksiin osallistujille järjestetään oman tietokoneen ja Abitti-

järjestelmän testaus ti 21.2. ja ke 1.3. klo 16. 
 

Ennen kevään 2023 yo-kirjoituksia ehtii vielä suorittaa 
kirjoituksiin valmentavia abikursseja.  
 
Äidinkielen ylioppilaskokeeseen valmistavat kurssit öÄI8 ja öÄI9 pidetään III ja IV 
jaksoissa. 

 
Englannissa (AbiE) ja lyhyessä matematiikassa (AbiMAB) järjestetään abikurssit 
iltakursseina IV jaksolla. Lisäksi jaksossa tarjotaan ruotsin abikurssi (AbiR) 

intensiivikurssina. 
 

Muissa aineissa voit tiedustella suoraan kyseisen aineen opettajalta mahdollisuudesta 
suorittaa abikurssi itsenäisesti.  
 

TVTopo eli opiskelun tvt-taidot, sähköisten opiskelumenetelmien ja yo-

kirjoitusten tukikurssi IV jaksolla. HUOM! Kurssin oppitunnit pidetään ti ja to 
klo 14.45-16.15. Kurssia suositellaan erityisesti kaikille tutkintoon tähtääville 

opiskelijoille. Lisätietoja antaa opettaja Esa Pulkka, 
esa.pulkka(a)opedu.kuopio.fi 

 

Kevään 2023 yhteishaku: Katso https://opintopolku.fi  
 
Korkeakoulujen yhteishaku, kevät 2023 

Kevään korkeakouluhaussa haetaan syksyllä 2023 alkaviin ammattikorkeakoulujen 
ja yliopistojen koulutuksiin.  

• Ensimmäisenä hakuaikana 4.1.—18.1.2023 haetaan korkeakoulujen 
vieraskielisiin koulutuksiin ja Taideyliopiston koulutuksiin  

• Toisena hakuaikana 15.3.—30.3.2023 haetaan muihin 

ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutuksiin. 
 

Ammatillisen koulutuksen yhteishaku, kevät 2023 
Yhteishaku 21.2.-21.3.2023. Koulutukset alkavat syksyllä 2023. 
Huomaathan, että 

• jos olet jo suorittanut jonkin ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon, 
et voi hakea yhteishaussa.   

• jos olet käynyt lukion, et voi hakea peruskoulupohjaisiin koulutuksiin. 
• haku päättyy 21.3. klo 15.00 — tee hakemuksesi hyvissä ajoin! 

 

 

 


