
1. vuositason huoltajienilta 12.10.2022
yhteinen osuus 18.00 alkaen

Rehtori Mika Strömberg

Virka-apulaisrehtori Inka Kokkonen



Huoltajien illan yhteinen osuus

• Lumitin uusi rakennus ja sen toiminta

• Tästä se lähtee! - lukio-opintoihin liittyviä ajankohtaisia 
asioita

• Taidelukio tänään: musiikin, tanssin ja ilmaisutaidon 
opettajat kertovat

• Lukiopolku rakentuu - opinto-ohjaajien puheenvuoro

• Oppimiseen iloa - erityisopettajan puheenvuoro

• Tukea jokaiselle - opiskeluhuollon palvelujen 

puheenvuoro 



Kuopion keskustan lukiokampus

LYSEON LUKIO 497 

opiskelijaa

* yleislinja 419 op

* IB-linja 78 op

TAIDELUKIO LUMIT 633 

opiskelijaa

* yleislinja 366 op

* musiikkilinja 161 op

* tanssilinja 43 op

* ilmaisutaitolinja 63 opAIKUISLUKIO

* lukiokoulutus (Lumit) 128 op + 179 aineopiskelijaa

* TUVA -koulutus (Puistokoulu) 28 op

* kaksoistutkinto [1 vk] (SAKKY/Savilahti) 103 op

HALLINTO

Rehtori Mika Strömberg

Apulaisrehtori Inka Kokkonen

Apulaisrehtori Päivi Kiiski

Apulaisrehtori Paavo Heiskanen

Apulaisrehtori Tiina Kaljunen (Aikuislukio)



Lumitin uusi rakennus ja sen toiminta

• Uudet tilat

– Yhteisöllisyys

– Monet mahdollisuudet ryhmä- ja itsenäiseen 
työskentelyyn

– Viimeistelyä on edelleen

• Aikuislukio toimii Lumitin tiloissa



Tästä se lähtee!

• Opiskelijat ovat hyvin ottaneet tilat haltuun ja 
pitäneet niistä huolta

• Koulun tunti

– Yhteinen kokoontuminen maanantaina 3.10.

– Hyvän mielen tunnelma

• Koulun viralliset avajaiset 4.11.2022

• Yhteisöllisyys ja hyvinvointi



Etukäteiskysymyksiä

• Miksi ruokailussa on ruuhkaa?

– Lumitin kouluravintolassa syövät sekä Lumitin että 
Lyseon opiskelijat. 1. jakson aikana seurattiin 
ruokailujen toimivuutta. 2. jaksoon on tehty pieniä 
muutoksia, jotta jonoja ei pääsisi syntymään. 
Tilaan kyllä mahtuvat kaikki syömään oman 
ruokailuvuoron aikana.

– Kuuntelemme opiskelijapalautetta



Etukäteiskysymyksiä

• 1. jaksossa oli peruttuja tunteja ja itsenäistä 
työskentelyä. 

– Oppitunteja on jouduttu syksyn aikana 
valitettavan paljon muuttamaan itsenäisen 
opiskelun tunneiksi.

– Sijaisia on lähes mahdotonta saada joihinkin 
aineisiin, mikä on aiheuttanut monenlaisia 
ongelmia.

– Tällä hetkellä tilanne on normaali



Oppivelvollisuus ja maksuttomuus

• oppivelvollisuus: 18 vuotta
maksuttomuus: toisen asteen tutkinto

– huoltajan ja koulun vastuu opintojen etenemisestä, 
poissaolojen seuraaminen ja ilmoittaminen

– oppivelvollisuuden keskeyttäminen ja erottaminen

• Opiskelija saa käyttöönsä kannettavan tietokoneen ja 
sähköisen oppimateriaalin sekä muun materiaalin.

• Painettu materiaali on mahdollista saada käyttöön 
erityisopettajan tai lääkärin lausunnon perusteella.



Koronatilanne

• Noudatamme OPH:n, THL:n ja AVI:n ohjeistuksia sekä 
Kuopion kaupungin toimintaohjeita 
koronatilanteeseen liittyen.

• Tärkeää on muistaa, että kouluun tullaan 
vain oireettomana.



Taidelukio tänään
Musiikki, tanssi ja ilmaisutaito esittäytyvät



Musiikki

• Musiikki

– Ville Heikkinen (linjan vastaava)

– Mari Koistinen (virkavapaalla)

– Touko Raatikainen

– Anna Voutilainen-Veijonen

– Soiton ja laulun tuntiopettajia



Musiikkilinjalla opiskelija voi:
• opiskella muusikon perusvalmiuksia monipuolisesti teorian ja käytännön 

tekemisen kautta

• tutustua eri musiikin lajeihin laidasta laitaan

• erikoistua musiikissa omien mielenkiinnon kohteittensa mukaan

• saada yksityisiä laulutunteja sekä soittotunteja yhdestä haluamastasi 
soittimesta

• laulaa kuoroissa ja lauluyhtyeissä

• soittaa koulun orkestereissa ja erilaisissa soitinyhtyeissä sekä bändeissä

• osallistua erilaisiin musikaaleihin, produktioihin ja konsertteihin

• laajentaa taitoja ja osaamista erilaisilla soveltavilla opintokokonaisuuksilla 
musiikkiteknologian eri alojen, biisinkirjoituksen, sovittamisen ja 
musiikinjohtamisen parissa



Tanssi

• Sannamaria Kuula (linjan vastaava)

• Normaalien lukioaineiden lisäksi lukiossa voi opiskella tanssia 
monipuolisesti koko lukion ajan

• Pääaineena opiskellaan monipuolisesti eri tanssitekniikkalajeja keskittyen 
nykytanssiin ja sen variantteihin. Tanssin opintoihin kuuluvat myös mm. 
improvisaation, koreografian, baletin, hiphopin, kehonhuollon ja 
tanssitiedon opinnot

• Koulun upea erikoisuus ovat erilaiset esiintymiset, musikaalit ja 
produktiot, joita teemme yhdessä musiikin ja ilmaisutaidon opiskelijoiden 
kanssa



Ilmaisutaito

• Kerttu-Liisa Pirinen (linjan vastaava)

• Kaisa (Kaiku) Ritola (linjan vastaavan sijainen)

• Taidelukio Lumitin ilmaisutaidon opetuksen tavoitteena on, että opiskelija 
kehittää ilmaisullisia, näyttämöllisiä, dramaturgisia ja sosiaalisia taitojaan. 
Opiskelija lisää teatteritietouttaan ja saa mahdollisuuksia 
esiintymiskokemuksen lisäämiseen.

• Ilmaisutaidon opinnoissa opiskelijaa kannustetaan ottamaan aktiivinen 
rooli oman ilmaisunsa ja näyttämöllisen ajattelunsa kehittäjänä. 
Ilmaisutaidon opinnoissa korostuu ryhmälähtöinen tekeminen: 
sitoutuminen, motivaatio, aktiivisuus ja vastuunottaminen.



Opiskelu ilmaisutaitolinjalla:

• Kehittää opiskelijan vuorovaikutus- ja tunnetaitoja ja antaa kattavan kurkistuksen 
teatteritaiteen maailmaan.

• Opintoihin kuuluu myös teatterivierailuja ja taiteilijatapaamisia. Tämän syksyn 
aikana olemme käyneet katsomassa useita esityksiä ja osallistuneet Nuorten 
Mielipäivään Kuopion kaupunginteatterilla. Taiteilijatapaamisissa opiskelijat saavat 
mahdollisuuden tutustua ja keskustella alan ajankohtaisista ilmiöistä 
ammattilaisten kanssa.

• Taiteen täyteistä ja tunnelmallista lukuvuotta kaikille!



Lukiopolku rakentuu
Opinto-ohjaus lukiossa

Opinto-ohjaajat

Heikki Huuhka, Emmi Karvonen ja Reetta Varis



Lumitin opinto-ohjaajat

• Reetta Varis ryhmät 22A, 22B ja 22D

• Emmi Karvonen ryhmät 22C ja 22E

• Heikki Huuhka ryhmät 22F ja 22G



Lukion oppimäärä

• Lukion oppimäärän laajuus on vähintään 150 opintopistettä.

• Pakollisia opintoja on 94–102 opintopistettä, loput ovat 
valinnaisia.

• Taideopiskelijoilla on oman taideaineen pakollisia opintoja 
seuraavasti:

– Tanssijoilla ja muusikoilla 24 opintopistettä

– Ilmaisutaidon opiskelijoilla 16 opintopistettä

• Lukion suorittaminen mahdollista myös 3,5 tai 
4 vuoden aikataululla. Pitkittämissuunnitelmat tehdään oman 
opinto-ohjaajan kanssa.



Ylioppilastutkinto

• Lukio-opintojen päätteeksi suoritetaan ylioppilastutkinto.

• Ylioppilastutkintoon sisältyy vähintään viisi koetta:

– Äidinkieli tai S2

– Vähintään neljä koetta vähintään kolmesta eri ryhmästä: reaali, 
matematiikka, toinen kotimainen kieli ja vieras kieli

• Ylioppilaskirjoitussuunnitelma tehdään osana opinto-
ohjausta viimeistään toisen opintovuoden aikana. Vielä ei 
ole kiire!



Opintojaksot

• OP01-opintojakso ensimmäisenä lukiovuonna, 
OP02-opintojakso 2. ja 3. lukiovuonna.

• OP05 -tieto- ja viestintätekniikan käyttö koulussa

• OP01 – opintojaksolla perehdytystä lukio-opintoihin, 
kannustamista omannäköisten valintojen 
tekemiseen lukiossa, opiskelutekniikoiden 
opettelua, hyvinvointi- ja ajanhallintateemoja ja 
kevyttä tutustumista jatko-opintoihin.



Henkilökohtainen opintosuunnitelma
(Wilman lomakkeet A-C)

• Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

– Laadittiin 1. jakson opotunneilla

– Lukio-opintojen kesto, kielivalinnat, matematiikan taso, oppimisen 
tuki jne.

– Päivittyvä dokumentti!

• Ylioppilastutkintosuunnitelma

– Laaditaan 2. vuoden opotunneilla

– Päivittyvä dokumentti, sitovat ilmoittautumiset yo-kirjoituksiin syksyn 
osalta toukokuussa ja kevään osalta marraskuun lopulla

• Jatko-opinto- ja urasuunnitelma



Opintojen seuraaminen Wilmassa

• Huoltajien on hyvä seurata opintojen etenemistä 
Wilmassa

• Ykkösille on tehty valinnat valmiiksi ja ne näkyvät 
Wilman kurssitarjottimessa.

• Opinnot välilehdellä näkyvät suoritetut opinnot.

– K -merkintä tarkoittaa, että opintojakso on keskeytetty

– I- merkintä tarkoittaa, että suorituksesta puuttuu vielä jotain

• Lisätietoja Lumitin opinto-oppaasta



Oppimiseen iloa
Erityisopetus lukiossa

Karoliina Snellman





Mitä lukion erityisopetus on?

• Lukion erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista tukea

→ oman oppimistyylin löytäminen sekä itsetunnon vahvis-
taminen oppijana

• Erityisopettaja antaa yksilöohjausta

• Opiskelutaitojen tukikurssi

• Yhteistyö aineenopettajien, opinto-ohjaajien 
sekä opiskeluhuollon työntekijöiden kanssa

• Erityisopettaja tekee oppimisvalmiuksia mittaavia testejä 
(lukitestit)

• Erityisjärjestelyjen hakeminen ylioppilaskirjoituksia varten



Tuen tarjoaminen

• Aineenopettajien tarjoama tuki (pajat sekä 
tukikurssit)

• Matematiikan osaamiskartoitustesti 1. jaksossa

• Kohtaamon toiminta 2. jaksosta alkaen

• Tuki suunnitellaan aina yhdessä lukiolaisen kanssa.

• Tukitoimet kirjataan ylös Wilmaan D. Oppimisen 
tuen lomakkeelle



Jos nuoren mieltä askarruttaa…

• lukivaikeus

• keskittymiskyvyn haasteet

• stressi (esim. rästiin jääneet koulutehtävät)

• tarve parantaa opiskelutekniikkaa tai oppia ajanhallinnan 
keinoja



Tukea jokaiselle
Opiskeluhuollon palvelut

Psykologi, kuraattori ja terveydenhoitaja



Opiskeluhuollon tervehdys

• Psykologi Tuulia Nicholls

• Kuraattori Sanna Vepsäläinen

• Terveydenhoitaja Mervi Riihiluoma







Kokoontumiset 
ryhmänohjaajien johdolla

• Opettajien esittäytyminen

• Pieni Lumit-kierros ryhmänohjaajan johdolla

• Ryhmänohjaus lukiossa 



Kokoontumiset ryhmänohjaajien 
johdolla

• 22A Mari Hahtala-Pirskanen 3001

• 22B Anna Voutilainen-Veijonen 1409

• 22C Kaisa Björkbacka 2221

• 22D Sannamaria Kuula 1411

• 22E Timo Matilainen 3407

• 22F Raija Räsänen 3001

• 22G Katri Silvasti 3410


