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Tervetuloa kouluun!
HYVÄT KALLIOLAISET,

tervetuloa aloittamaan lukuvuotta 
2019–2020! Uusille opiskelijoille 
erityisesti tervetuloa Kallion lukioon, 
kalliolaiseen ilmapiiriin ja kulttuuriin! 
Toivottavasti viihdytte koulussamme, 
jossa tärkeitä arvoja ovat yhteisölli-
syys, suvaitsevaisuus ja sitoutuminen 
kaikkeen siihen, mihin ryhdytään.

Olet nyt lukemassa opinto-opasta 
2019–2020. Käy opas kerran koko-
naan läpi, niin tiedät, mitä siitä voi 
etsiä, kun jatkossa tarvitset tietoa. 
Noudata oppaassa ilmoitettuja aika-
tauluja. Ilmoittaudu ajoissa ylimääräi-
seen kokeeseen, yo-infoon, ylioppi-
laskirjoituksiin jne. Huolehdi, että 
olet suorittanut tarvittavat kurssit 
määräaikaan mennessä ennen yliop-
pilaskirjoituksia tai ennen päättöto-
distuksen saamista. Noudata myös 
kursseilla opettajan kanssa sovittuja 
aikatauluja. Näin opiskelusi sujuu 
hyvin ja kunnioitat myös opettajan 
työtä.

Tietokone on lukiolaisen perustyöka-
lu. Ylioppilaskirjoitukset suoritetaan 
kokonaisuudessaan sähköisesti. 
Kurssien oppitunneilla tietokonetta 
käytetään ahkerasti ja samalla har-
joitellaan valmiuksia, joita sähköisen 
ylioppilastutkinnon suorittaminen 
vaatii. Opettele siis siihen, että tieto-
kone kulkee mukanasi ja tietokoneen 
käyttö on luonteva osa opiskeluasi.

Jokaiselle kalliolaiselle tarjotaan 
lukollista lokeroa, jossa voit säilyttää 
tietokonettasi ja muitakin
arvoesineitäsi.

Opinnoissasi sinulla on käytettävissäsi 
neljä kurssitarjotinta. Tärkein kai-
kista on Kallion oma tarjotin. Lisäksi 
käytettävissäsi on Kampus 1 -tarjotin; 
Kallion lukio kuuluu ykköskampuk-
seen Helsingin kuvataidelukion, Alp-
pilan lukion ja Helsingin kielilukion 
kanssa. Nämä neljä koulua tarjoavat 
kaikille opiskelijoilleen yhteisiä kurs-
seja kampustarjottimella. Kaupunki-
tarjotin on kolmas tarjotin. Sillä kaikki 
Helsingin kaupungin lukiot tarjoavat 
kaikille kaupungin lukiolaisille yhtei-
siä kursseja.

Sinun on mahdollista valita kursseja 
myös Kaupungin verkkotarjottimelta. 
Verkkotarjottimella tarjotaan kurs-
seja, joille osallistuminen ei edellytä 
läsnäoloa oppitunneilla vaan jotka 
voi suorittaa itsenäisenä työnä ver-
kossa.

Koulun oma tarjotin ja kampustarjo-
tin ovat auki aina jaksojen vaihtees-
sa. Silloin voit päivittää valintojasi. 
Kaupunkitarjottimelta ja kaupungin 
verkkotarjottimelta voit valita kurs-
seja milloin vain, sillä ne ovat auki 
kaiken aikaa.

Tuleva lukuvuosi tuo muutoksia tul-
lessaan. Pääkoulun pitkään odotettu 
peruskorjaus alkaa tammikuussa 
2020. Tämän vuoksi siirrymme tule-
van joululoman aikana väistötiloihin 
Ruskeasuolle, Lehtikuusentielle. 
Muutto aiheuttaa kolmannen jakson 
ajaksi joitakin poikkeusjärjestelyjä, 
mutta ei mitään, mistä kalliolaisella 
joustavuudella emme selviäisi. Väis-
tötilat ovat hyvät, ja niitä on jo kesän 
aikana alettu rakentaa meidän tar-
peidemme mukaisiksi, joten toimin-
taamme muutto ei tule haittaamaan.

Iloa opiskeluusi lukuvuonna 2019–
2020!

Ari Mäkinen

Penkkarit. 
Kuva: Ukri Pulliainen.
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TYÖ- JA LOMA-AJAT

Syyslukukausi 8.8.–20.12.2019
Syysloma 14.–18.10.2019
Joululoma 23.12.2019–6.1.2020  

Kevätlukukausi 7.1.–30.5.2020 
Lauantaityöpäivä 18.1.2020 
Talviloma 17.–21.2.2020

 
JAKSOT

1. 8.8.–27.9.2019
2. 30.9.–26.11.2019
3. 27.11.2019–4.2.2020
4. 5.2.–2.4.2020
5. 3.4.–30.5.2020

KOE- JA 
PALAUTEVIIKOT 

1. 19.–27.9.
2. 18.–26.11.
3. 27.1.–4.2.
4. 25.3.–2.4.
5. 18.–28.5.

Pikapalat

YLIMÄÄRÄISET KOKEET
 
Ylimääräiset kokeet järjestetään 
erikseen ilmoitettavissa luokissa klo 
16.30–19.30. 
Kesäkuun koe alkaa klo 10.00.

1. ke 21.8. (ilm. 15.8.)
2. to 31.10. (ilm. 24.10.)
3. ma 16.12. (ilm. 12.12.)
4. to 5.3. (ilm. 27.2.)
5. to 23.4. (ilm. 16.4.)
6. to 4.6. (ilm. 29.5.) Huom! Koe 
alkaa klo 10.00.

Kampuskoulujen ylimääräisten 
kokeiden ilmoittautumiskäytänteet 
ja -ajankohdat selviävät ko. kurssin 
opettajalta.

KANSLIA on auki koulupäivinä klo 8.30–15. Koulusihteeriltä saat apua mm. 
koulumatkoihin ja opintotukeen liittyvissä asioissa. Ilmoittautumis- ja ha-
kemusasiakirjat löytyvät täältä. Ilmoita kansliaan mahdollisista osoitteen ja 
puhelinnumeron muutoksista.

INFO-TV on maksuton kanava, jota seuraamalla pysyt ajan tasalla. Seuraa 
myös ilmoitustauluja ja ständejä. Toisen kerroksen lasivitriini on varattu kou-
lun virallisille ilmoituksille (mm. koe- ja palauteviikon aikataulut, ylioppilaskir-
joitukset ja kursseja koskeva info).

WILMA löytyy osoitteesta wilma.edu.hel.fi. Wilmasta löydät mm. lukujär-
jestykset, koeviikon aikataulut ja kurssisuorituksesi. Wilman salasana säilyy 
samana koko opiskeluajan. 1-vuosikurssilaisille salasana jaetaan lukuvuoden 
alussa. Tavoitat koulun henkilökunnan (rehtori, opettajat, opinto-ohjaajat) 
parhaiten Wilman pikaviestien avulla.

SÄHKÖPOSTIOSOITE jaetaan jokaiselle opiskelijalle. Tunnuksen muoto on etu-
nimi.sukunimi@edu.hel.fi. Sinun oletetaan käyttävän tätä sähköpostiosoitetta 
opiskeluun liittyvissä asioissa.  Jos käytät aktiivisesti jotain toista sähköposti-
laatikkoa, aseta edu.hel.fi-postisi päätymään tuohon laatikkoon.  Jos esimer-
kiksi rehtori lähettää opiskelijoille sähköpostia, hän lähettää sen aina edu.hel.
fi-osoitteeseen.

KOTISIVUILTA löydät kaikkea mielenkiintoista: infoa tulevista tapahtumista, 
taideaineista, lukiodiplomeista ja jatko-opinnoista, kuvia koulun tapahtumista 
jne. Käynti osoitteessa www.hel.fi/kallil/fi kannattaa. Käy myös osoitteissa 
www.facebook.com/KallionLukio ja www.instagram.com/kallionlukio.

Vilkaise 
tästä 

tärkeim
mät!

380x420 mmRed
Red, 70 cm

---

Size of bag (mm)
Color of bagHandles

Printed colorsQuantity

Date of draft

Order name„Kallion”
05.06.2019

Type of bag
Cotred3842
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Kallion käytäntöjä

TUNTIKIERTOKAAVIO

Kallion lukiossa oppitunnin pituus on 75 minuuttia. Tuntien alkamisajat 
näkyvät alla olevasta listasta. Kalliossa ei soiteta kelloja tuntien alkamisen ja 
päättymisen merkiksi, vaan jokaisen on huolehdittava, että on oikeassa pai-
kassa oikeaan aikaan! Löydät tuntikiertokaavion alta ja lisäksi suuremmassa 
koossa tämän oppaan lopusta.

Tuntikiertokaaviossa kampustuntipaikat ovat 5, 6, 7 ja 8. Kaupungin lukioiden 
yhteiset rivit ovat 6, 7 ja 8. Aamun ensimmäinen tunti alkaa Kalliossa klo 8.10, 
kampustunnit alkavat klo 8.00. 

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai

8.10–9.25 
8.20–9.35

7 
kaupunki

2 8
kaupunki

1 5 
kampus

9.25–9.45 
9.35–9.45

välitunti välitunti välitunti välitunti välitunti

9.45–
11.00

6 
kaupunki

3 1 3 4

11.00–
12.00

1. ruoka
1. ruoka

1. ruoka RO 1. ruoka 1. ruoka

2. ruoka 2. ruoka RO 2. ruoka 2. ruoka 2. ruoka

12.00–
13.15

5 
kampus

6 
kaupunki

5 
kampus

6 
kaupunki

JOUSTO 
12.00–12.45

13.15–
13.30

välitunti välitunti + 
välipala

välitunti välitunti + 
välipala

välitunti 12.45–
13.00

13.30–
14.45

4 7 
kaupunki

4 7 
kaupunki

2
13.00–14.15

14.45–
15.00

välitunti + 
välipala

välitunti välitunti + 
välipala

välitunti välitunti + 
välipala 

14.15–14.30
15.00–
16.15

1 8 
kaupunki

2 8 
kaupunki

3
14.30–15.45

16.15–
17.30

* 8 
kaupunki

* * *

PÄIVÄJÄRJESTYS

1. tunti 8.10–9.25   
päivänavaus 9.30–9.40 alasalissa
2. tunti 9.45–11.00   perjantain poikkeusajat:
ruokatunti klo 11.00–12.00  ruokatunti klo 11.00–12.00
3. tunti 12.00–13.15   jousto 12.00–12.45
4. tunti 13.30–14.45   3. tunti 13.00–14.15
5. tunti 15.00–16.15   4. tunti 14.30–15.45
6. tunti 16.15–17.30   5. tunti 15.45–17.00

LOUNASTUNTI 
  
Jos toinen oppituntisi on päärakennuksen neljännessä kerroksessa, menet 
ruokailuun klo 11.00. Ne opiskelijat ruokailevat klo 11.30, jotka ovat 
ennen lounasta päärakennuksen kolmannessa kerroksessa tai seuraavien 
aineiden tunneilla:
• ilmaisutaitoaineet
• kuvataide
• musiikki
• liikunta.

KESKIVIIKKOISIN lounasvuoro määräytyy ryhmänohjaustuokion 
ajankohdan mukaan.

Jos et halua kouluravintolan ruuhkau-
tuvan tai jonojen kasvavan kohtuutto-
miksi, noudata näitä ohjeita. Malttia 
kaivataan mahdollisten ruuhkien 
varalle!

Lounaan lisäksi kouluravintolassa tar-
joillaan maksullista välipalaa seuraa-
vasti: ma ja ke klo 14.45–15.00, 
ti ja to klo 13.15–13.30, pe klo 
14.15–14.30.
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PÄIVÄNAVAUS

Päivänavaus pidetään klo 9.30 alasalissa. Päivänavausten valmistelijoiden on 
syytä ottaa huomioon, että aikaa päivänavaukseen on varattu 10 minuuttia. 
Opiskelijoita pyydetään olemaan aktiivisia päivänavausvuorojen varaamisessa. 
Päivänavaukset ovat perinteisesti olleet keskeinen osa Kallion lukion toimin-
taa: ne tarjoavat foorumin esimerkiksi taiteellisten proggisten esittämiselle ja 
ovat tärkeitä opiskelijoiden ja opettajien yhdessäolon hetkiä. Päivänavausten 
tulee olla yhteishenkeä luovia, rakentavia, informatiivisia tai taiteellista mieli-
hyvää tuottavia. Päivänavausvuorot varataan sähköisestä kalenterista, johon 
on linkki Wilman osassa Tiedotteet.

JOUSTOTUNTI

Perjantaisin klo 12.00–12.45 pidetään joustotunti, jolloin opiskelijoilla ja opet-
tajilla on mahdollisuus seurata eri proggisten esityksiä tai suunnitella tulevia 
tapahtumia. Oppitunnit jatkuvat normaalisti klo 13.00.

TIETOKONEET

Opiskelijoilla oletetaan olevan oma tietokone työskentelyä varten. Mikäli 
omaa konetta ei joskus ole käytettävissä, koulussa on kannettavia tietokonei-
ta opiskelijoiden käyttöön. Hiljaisen työskentelyn tilassa koneita käytetään 
ainoastaan opiskeluun liittyvien töiden tekemiseen, ja myös koulun kirjaston 
koneet on tarkoitettu ensisijaisesti opiskelukäyttöön. Luokan 36 koneitakin 
voit käyttää silloin, kun luokassa ei ole opetusta. Myös koulun käytävillä on ko-
neita opiskelijoiden käyttöön. Muistathan käytävillä työskennellessäsi antaa 
rauhan luokissa tapahtuvalle opiskelulle.

SÄILYTYSLOKEROT

Jokainen opiskelija vastaa omasta omaisuudestaan. Jokaiselle opiskelijalle on 
lukollinen säilytyslokero, ja opiskelijoiden tulee säilyttää tavaroitaan lukituissa 
lokeroissa.

Tervetuloa lavalle!

Musiikkiteatteriensemblen 
musikaalipäivänavaus. 
Kuva: Saara Kailasalo.
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Koulun tiloja saa käyttää!

- Opiskelijakunnan tila koulun pohja-
kerroksessa on kaikkien opiskelijoi-
den käytettävissä. Otathan vastuun 
sen viihtyisyydestä: siivoa omat 
roskasi, vie pois vanhentuvat ruokasi 
ja jätä tila lähtiessäsi sellaiseen kun-
toon, että siellä on jokaisen opiske-
lijan mukava viettää hyppytunteja, 
nauttia välipalaa ja levätä.

KOULUN TILOJEN 
KÄYTTÖ

Voit käyttää koulun tiloja omaan 
harjoitteluun (proggikset, lukiodiplo-
mit jne.) silloin, kun ne ovat vapaina. 
Alasalin ja yläsalin tiloja voi varata 
itsenäiseen harjoitteluun opettajien 
huoneessa säilytettävistä varaus-
kansioista. Studioteatterin tiloja voi 
varata Annemari Untamalan kautta. 
Joustovaraukset kaikkiin saleihin te-
kee Annemari. Alasalin ja studioteat-
terin varauksissa on etusija oppitun-
neilla ja niihin liittyvillä produktioilla. 
Alasalin näyttämö ja studioteatteri 
eivät ole tarvikevarastoja! 

- Musiikkiluokkaakin voit käyttää 
harjoittelutilana. Musaluokan käyttö-
oikeuden saat musiikinopettajilta.

- Kuvataideluokan käyttöoikeuden 
saat kuvataideopettajalta. 

- Kuvataideluokan materiaalit ja 
välineet ovat vain kuvataide- ja lavas-
tuskurssilaisten käyttöön.
Opiskelija voi tuoda omat materiaalit 
ja välineet kursseille tai osallistua 
yhteisiin materiaalikustannuksiin.

Ensimmäisen kuvataidekurssin 
henkilökohtaiset välineet ja 
materiaalit:

• lyijykynä piirtämistä varten (2b, 4b)
• pyyhekumi
• liimapuikko
• vesivärit
• siveltimet
• akvarellipaperia (vähintään yksi 
   n.A2-kokoinen arkki)
• mustia erikokoisia tussikyniä 
   piirtämistä varten
• sakset
• maalarinteippiä

Muut kurssilla tarvittavat maksulliset 
tarvikkeet ja välineet tarjoaa koulu.

Kuvataiteen yhteinen tarviketili
Maksamalla kurssin materiaali-
maksun Kallion lukion Opiskelija-
kunnan kuvataiteen tarviketilille 
FI6355422320285091 ei yllä luetel-
tuja tarvikkeita tarvitse hankkia itse, 
vaan opiskelija saa käyttöönsä yhtei-
sesti hankitut välineet ja materiaalit 
kurssin ajaksi. Ensimmäisen kurssin 
maksu on 6 euroa, ja se maksetaan 
kurssin alussa. Muiden kuvataide-
kurssien tarvikkeet ja tarvikemaksun 
suuruus ilmoitetaan kunkin kurssin 
alussa. 

PUVUSTO

Koulun puvusto on syyslukukaudel-
la Pengerkadun 3. kerroksessa ja 
kevätlukukaudella Lehtikuusentien 
väistötiloissa.  Asusteita lainataan 
vain koulun esityksiin ja tilaisuuksiin. 
Puvustosta vastaava opettaja on An-
nemari Untamala.

Maalaus: Federica Lanari
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VIHREÄ LIPPU

Koulun salossa liehuu Vihreä lippu 
merkkinä ympäristöasioiden huo-
mioon ottamisesta koulun arjessa. 
Vihreän lipun kelpoisuudestamme 
vastaa ensisijaisesti ympäristöryhmä, 
joka ideoi koulun toiminnan kehittä-
mistä jatkuvasti vihreämpään suun-
taan ja järjestää esimerkiksi Hyvä 
kiertää -tapahtumia koululla. Terve-
tuloa mukaan!

TIEDOTTAMINEN

Koulun päätiedotuskanava on info-
TV. Sen kautta tiedotetaan kuluvan 
viikon ja lähiaikojen tärkeistä tapah-
tumista ja aikatauluista. 

Koulun virallinen tiedottaminen kes-
kittyy 2. kerroksen lasivitriiniin. Sieltä 
voi tarkistaa mm. kurssien opetus-
luokat sekä koe- ja palauteviikkoihin 
liittyvät ilmoitukset. 

Opettajat hoitavat tiedottamisen 
pääsääntöisesti Wilman välityksellä. 
Kursseihin liittyvää tietoa on myös 2. 
kerroksen ilmoitustaululla. Siellä ovat 
nähtävillä myös opiskelijakunnan 
hallituksen kokouspöytäkirjat. Myös 
ala-aulan ilmoitustaululla on opetta-
jien kiireellisille ilmoituksille varattu 
paikka.

Opinto-ohjaajat tiedottavat 2. 
kerroksen käytävällä sijaitsevassa 
ilmoituskehikossa ja ilmoitustaululla. 
Kirjaston opinto-ohjaukselle varatulta 
hyllyltä löydät opinto-ohjaukseen 
liittyvää materiaalia, kuten jatko- 

OPISKELIJAKUNTA

Kallion lukion opiskelijakunta on 
perinteisesti virkeä ja aktiivinen. 
Opiskelijakunta osallistuu koulun 
kehittämiseen ja järjestää monen-
laista toimintaa jäsenilleen. Opiskeli-
jakunnan hallitus valitaan vuosittain 
yleiskokouksessa alkusyksystä.
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opintoihin liittyviä esitteitä sekä 
tietoa eri opiskelualoihin liittyvistä 
infoista.

Päivänavauksista ja joustoista 
tiedotetaan ala-aulan ilmoitustau-
lulla. Vaativampiin mainostarpeisiin 
sopivat koulun www-sivut, joille saa 
tiedon ottamalla yhteyden sivuista 
vastaavaan Tuomas Karkamoon. 
Päivän avauksista ja joustoista sekä 
muista ajankohtaisista asioista tiedo-
tetaan myös Wilman kautta lähetet-
tävässä viikkotiedotteessa. Jos haluat 
kertoa siinä mahdollisista iltaesityk-
sistä tai antaa tarkempaa tietoa kuin 
tapahtuman nimi ja ajankohta, ota 
yhteyttä viikkotiedotteesta vastaa-
vaan Ari-Pekka Niemeen.

Näin säästät Kalliossa 
ympäristöä:

Vähennä roskaa
Tulosta harkiten ja mieluiten 
kaksipuolisesti. Ota ruokalassa 
sen verran ruokaa kuin jaksat 
syödä – santsata saa, jos vielä 
jäi nälkä. Näin syntyy vähem-
män biojätettä. Ota R-kioskilta 
kahvia kertakäyttöisen kupin 
sijaan omaan mukiin. Osta 
mahdollisuuksien mukaan op-
pikirjoja käytettynä ja kierrätä 
omasi, kun et enää tarvitse 
niitä.

Lajittele jätteitä
Jätteiden jatkokäsittelykin toi-
mii, kun lajittelet huolellisesti. 
Ohjeet löydät roskisten luota. 
Käytävillä on lajittelukeskukset 
paperille, poltettavaksi kelpaa-
valle energiajätteelle, biojät-
teelle, metallille ja edellisiin 
kelpaamattomalle sekajätteel-
le. Pantilliset tölkit ja pullot 
pitää itse kiikuttaa kauppaan.

TUTORIT

Tutorit ovat toisen ja kolmannen 
vuoden opiskelijoita, joiden tehtävä-
nä on auttaa ja tukea uusia opiske-
lijoita lukioon orientoitumisessa ja 
tehdä Kalliota ja sen tapoja uusille 
opiskelijoille tutuksi. Tutorit neuvovat 
erilaisissa asioissa ja järjestävät mm. 
ro-ryhmien illanviettoja.

KYYRY

Kallion Yhteiskoulun Ystävät ry, eli 
tuttavallisemmin Kyyry, toimii Kalli-
on lukion vanhempainyhdistyksen 
tavoin. Kyyry tukee koulua ja opis-
kelijoita myöntämällä stipendejä, 
palkintoja ja avustuksia esimerkiksi 
produktioihin ja opintomatkoihin. 
Avustusta voivat hakea sekä opettajat 
että opiskelijat koulun kotisivuilta 
löytyvällä lomakkeella (https://www.
hel.fi/kallil/fi/yhteystiedot/kyyry/
kyyry_anomukset). Produktioiden 
avustushakemuksissa etusijalla ovat 
ryhmien produktiot. Kyyryläisiä voit 
tavata kouluvuoden mittaan esimer-
kiksi myymässä tapahtumissa Kallion 
lukion logokasseja, koruja ja muita 
tuotteita tai vaikkapa jakamassa 
Kyyryssä ideoituja koulun omia yo-
lakkeja.

https://www.hel.fi/kallil/fi/yhteystiedot/kyyry/kyyry_anomukset
https://www.hel.fi/kallil/fi/yhteystiedot/kyyry/kyyry_anomukset
https://www.hel.fi/kallil/fi/yhteystiedot/kyyry/kyyry_anomukset


16 17

j
YHTEISET TOIMINTAPERIAATTEET:

1. Järjestyssääntöjen soveltaminen
Järjestyssääntöjen tarkoituksena on turvata hyvät opiskelu- ja työolo-
suhteet sekä taata jokaiselle työrauha, viihtyvyys, turvallisuus ja opiskelun esteetön 
sujuminen. Järjestyssäännöt ovat voimassa oppilaitoksen alueella ja kaikissa opis-
keluun liittyvissä tilanteissa, joissa opiskelijat edustavat oppilaitosta. Mahdollisissa 
opiskeluun liittyvissä yhteistyötahojen tiloissa ja tilaisuuksissa noudatetaan lisäksi 
näiden sääntöjä. Kaikessa toiminnassa noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä Helsingin 
kaupungin ja oppilaitoksen määräyksiä, sääntöjä ja ohjeita.

2. Käyttäytyminen
Oppimisympäristöissä jokaisen tulee käyttäytyä asiallisesti, hyviä käytöstapoja 
noudattaen ja kaikkia ihmisiä kunnioittaen.

3. Työaikojen noudattaminen
Opiskelijan tulee noudattaa sovittuja työaikoja ja ilmoittaa aina poissaoloista.

4. Turvallinen ja häiriötön työ- ja oppimisympäristö 
Jokaisella on vastuu turvallisesta, häiriöttömästä ja siististä työ- ja oppimisympäris-
töstä. Kaikenlainen henkinen tai fyysinen väkivalta sekä kiusaaminen ja häirintä on 
kiel letty.  Mobiililaitteita, kuten älypuhelimia, tablettitietokoneita 
ym.käyte tään oppimistilanteissa ainoastaan oppimisen tukena. 
Poikkeuksista sovitaan opettajan kanssa erikseen.

5. Turvallisuus
Oppilaitoksen ja muiden oppimisympäristöjen työturvallisuus- ja muita turvalli-
suusohjeita tulee noudattaa. Työturvallisuuspuutteista on ilmoitettava välittömästi 
opettajalle tai muulle henkilöstön edustajalle. Kaikki oppilaitoksessa opiskelevat ja 
työskentelevät huolehtivat oman ja muiden turvallisuuden edistämisestä.

Opiskelijoiden yhteinen sanoma on, ettei meidän oppilaitokses-
sa minkäänlainen kiusaaminen, häirintä, syrjintä tai väkivalta 
kuulu opiskeluun, koulun käytäville, sosiaalisen median käyt-
töön eikä muuhunkaan toimintaan. Hyvä yhteishenki rakentuu 
yhteisöllisyydestä ja välittämisestä. Toimintamme ja sanavalin-
tamme vaikuttavat meidän jokaisen yhteiseen arkeen. 
Mieti mitä teet ja sanot. 

Järjestyssäännöt 

6. Omaisuuden käsittely
Oppilaitoksen ja muiden oppimisympäristöjen omaisuutta ja materiaaleja tulee 
käsitellä ja säilyttää huolellisesti, annettujen ohjeiden ja kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisesti. Opiskelijan on ilmoitettava omaisuuden vahingoittumisesta tai 
katoamisesta välittömästi opettajalle. Tahallisesta tai tuottamuksellisesta (jotain teh-
dään varomattomasti, huolimattomasti, ajattelemattomasti tai jotain laiminlyödään) 
omaisuuden vahingoittamisesta seuraa korvausvelvollisuus. Mahdollinen korvausvel-
vollisuus selvitetään aina tapauskohtaisesti. 

7. Päihteet ja tupakointi
Oppilaitos on päihteetön ja savuton.
Tupakkatuotteiden käyttö ja esilläpito oppilaitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestä-
missä tilaisuuksissa (ja työssäoppimispaikoilla) on kielletty.
Päihteiden hallussapito, käyttö ja päihteiden vaikutuksen alaisena esiintyminen oppi-
laitoksen alueella ja oppilaitoksen järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty.

8. Järjestyssääntörikkomukset
Järjestyssääntörikkomuksesta seuraa lukiosta annetun lain mukaisia kurinpidollisia 
toimia kuten kirjallinen varoitus tai määräaikainen erottaminen enintään yhden 
vuoden ajaksi. Työrauhaa turvaavia toimenpiteitä ovat esimerkiksi poistumismääräys 
oppilaitoksen järjestämästä tilaisuudesta tai opetustilasta sekä opetuksen epääminen 
enintään kolmen työpäivän ajaksi. 

9. Järjestyssääntöjen laatiminen ja päivittäminen
Oppilaitoksen henkilökunta, opiskelijat ja huoltajat osallistuvat järjestyssääntöjen 
laatimiseen ja päivittävät sääntöjä yhteistyössä lukuvuosittain ja tarpeen mukaan. 

10. Järjestyssäännöistä tiedottaminen
Järjestyssäännöistä tiedotetaan opiskelijoille, huoltajille sekä työntekijöille säännölli-
sesti siten, että kaikilla on ajantasainen tieto. Järjestyssäännöt käsitellään lukuvuoden 
alussa ryhmänohjauksen yhteydessä sekä tarpeen mukaan. Säännöistä tiedotetaan 
lisäksi sähköisten viestintäkanavien välityksellä sekä opinto-oppaassa.

11. Järjestyssääntöjen noudattaminen
Oppilaitoksen henkilökunta ja opiskelijat ovat velvollisia perehtymään järjestyssään-
töihin ja noudattamaan niitä.
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OPINTOJEN OHJAUS

Onnistunut lukio-opiskelu vaatii suunnittelua. Opiskelijan apuna suunnitelmia 
tehtäessä ja niitä muutettaessa ovat ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, rehto-
ri ja eri aineiden opettajat sekä tutorit. Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähin 
neuvonantaja. Hänen kanssaan tehdään ja päivitetään opinto- sekä yo-suun-
nitelma. Sen lisäksi ryhmänohjaaja seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opintojen 
etenemistä.

Jos opiskelija haluaa muuttaa opintosuunnitelmaansa, hänen tulee ottaa 
yhteyttä opinto-ohjaajaan. Opoilta opiskelija voi kysyä apua mihin tahansa 
opiskeluun tai jatko-opintoihin liittyvään asiaan. Opot löytyvät kakkosker-
roksen vastaanottotiloista kirjaston vierestä ja kanslian käytävältä. Asiointi 
opinto-ohjaajan kanssa on luottamuksellista.

Opiskelijan on suoritettava lukioaikana kaksi opinto-ohjauksen kurssia, joiden 
suorittaminen hajautuu koko lukion ajalle. Kursseihin kuuluu sekä 
luokkamuotoisia tunteja, pienryhmätapaamisia että 
henkilökohtaista ohjausta.

Tukea ja apua
Lukuvuonna 2019–20 
opinto-ohjaajien vastuuryhmät 
jakaantuvat seuraavasti: 
Anu Laitinen 1. ja 4. vsk
Mikko Peltoniemi 2. ja 3. vsk

Opiskelu Ryhmänohjausryhmien 
kokoontumisajat ja -paikat: 

I VSK (19) klo 11.30

19A         Risto Jokinen  32
19B         Heli Kähkönen  34
19C         Tuomas Karkamo 37
19D         Ulla Mäkilä  33
19E          Kati Sinkkonen  35

II VSK (18) klo 11.00

18A  Sari Laurila  32
18B    Päivi Meinander 34
18C  Irma Vuorio-Hellman 33
18D  Ukri Pulliainen  35
18E  Liisa Rantamäki  37

III VSK (17) klo 11.30

17A        Marjut Koivunen  47
17B        Hanna Saari  43
17C        Niina Väntänen     44
17D        Alex Bodson       45
17E         Ari-Pekka Niemi     42

IV VSK (16) klo 11.00

16           Monja Kataja  41

RYHMÄNOHJAUS

Ryhmänohjaaja on opiskelijan lähioh-
jaaja, joka yhdessä opiskelijan kanssa 
suunnittelee opiskelijan opintoja 
ja tukee opinnoissa etenemistä ja 
hyvinvointia. Ryhmänohjaus koostuu 
ryhmänohjaustuokioista, pienryhmä-
tapaamisista sekä ryhmänohjaajan ja 
opiskelijan henkilökohtaisista tapaa-
misista. Keskiviikkoisin lounastunnin 
yhteydessä on ryhmänohjaukseen 
liittyvää toimintaa.

Vanhojentanssit.
Kuva: Ukri Pulliainen.
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I VSK  

Jakso 1: 

Ensimmäisenä koulupäivänä on pitkä, 
koko ryhmän yhteinen ryhmänohjaus, jota 
tarvittaessa jatketaan seuraavana päivänä 
joustolla. Keskiviikkoisin klo 11.30–12.00 on 
koko ryhmän ryhmänohjaustuokio.

Jakso 2:

Jakson ensimmäisenä keskiviikkona on klo 
11.30–12.00 koko ryhmän ryhmänohjaus-
tuokio, muuten RO-tuokiot käytetään yksilö-
haastatteluihin.

Jakso 3:

Jakson ensimmäisenä keskiviikkona on klo 
11.30–12.00 koko ryhmän ryhmänohjaus-
tuokio, muuten RO-tuokiot käytetään yksilö-
haastatteluihin. Lisäksi jakson alkupuolella 
pidetään RO-ryhmissä pikkujoulut.

Jakso 4:

Jakson kahtena ensimmäisenä keskiviik-
kona on klo 11.30–12.00 koko ryhmän 
ryhmänohjaustuokio, muuten RO-tuokiot 
käytetään yksilöhaastatteluihin.

Jakso 5:

Jakson ensimmäisenä keskiviikkona on klo 
11.30–12.00 koko ryhmän ryhmänohjaus-
tuokio, muuten RO-tuokiot käytetään yksilö-
haastatteluihin.

II VSK

Jakso 1:

Ensimmäisenä koulupäivänä on pitkä, koko 
ryhmän yhteinen ryhmänohjaus. Muuten 
RO-tuokioille kokoonnutaan pienryhmissä, 
joiden kokoonpanoista sovitaan ryhmänoh-
jaajan kanssa lukuvuoden alussa.

Jaksot 2–4:

Jakson ensimmäisenä keskiviikkona on klo 
11.00–11.30 koko ryhmän ryhmänohjaus-
tuokio, muuten RO-tuokiot käytetään yksilö-
haastatteluihin.

Jakso 5:

Jakson ensimmäisenä keskiviikkona on 
klo 11.00–11.30 koko ryhmän ryhmänoh-
jaustuokio, muuten RO-tuokiot käytetään 
ryhmänohjaajan ilmoittamalla tavalla syksyn 
yo-kokeiden ilmoittautumisen valmisteluun.

III ja IV VSK

Jakso 1:

Ensimmäisenä koulupäivänä on pitkä, koko 
ryhmän yhteinen ryhmänohjaus. Muuten 
RO-tuokioille kokoonnutaan pienryhmissä, 
joiden kokoonpanoista sovitaan ryhmänoh-
jaajan kanssa lukuvuoden alussa.

Jakso 2:

Jakson ensimmäisenä keskiviikkona on koko 
ryhmän ryhmänohjaustuokio klo 11.30–
12.00 (III vsk) ja klo 11.00–11.30 (IV vsk), 
muuten RO-tuokiot käytetään yo-ilmoittau-
tumisiin.

Jakso 3:

Sekä jakson ensimmäisenä että tammi-
kuun ensimmäisenä keskiviikkona on koko 
ryhmän yhteinen ryhmänohjaustuokio klo 
11.30–12.00 (III vsk) ja klo 11.00–11.30 (IV 
vsk). Muuten tavataan tarpeen tai sopimuk-
sen mukaan.

Jaksot 4–5 (tulevat 3,5- ja 4-vuotiset):

Jakson ensimmäisenä keskiviikkona on 
koko ryhmän ryhmänohjaustuokio klo 
11.30–12.00, muuten RO-tuokiot käytetään 
ryhmänohjaajan pitämiin yksilöhaastatte-
luihin.
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OPPIMISEN TUKI JA 
ERITYISOPETTAJAN 
PALVELUT

Erityistä tukea voivat tarvita tilapäi-
sesti opinnoissaan jälkeen jääneet 
opiskelijat tai ne, joiden opiskelun 
edellytykset ovat heikentyneet vam-
man, sairauden, toimintarajoitteen 
tai oppimisvaikeuden vuoksi. Oppi-
misvaikeuksista yleisin on lukemisen 
ja kirjoittamisen erityisvaikeus eli lu-
kivaikeus. Tukea voidaan tarvita myös 
mielenterveydellisten, sosiaalisten tai 
elämäntilanteeseen liittyvien oppimi-
sen ja opiskelun haasteiden vuoksi.

Lukuvuoden alussa erityisopettaja 
kertoo lukio-opintojen aikaisesta 
erityisestä tuesta sekä yo-kirjoituksiin 
liittyvistä erityisjärjestelyistä kaikille 
aloittaville ryhmille. Ensimmäisen 
vuoden opiskelijat osallistuvat myös 
lukemis- ja kirjoittamisvaikeuksien 
alkukartoitukseen opinto-ohjauksen 
tunnilla. Erityisopettaja tiedottaa 
ykkösten ryhmien huoltajia alku-
kartoituksesta ja erityisestä tuesta 
lukiossa Wilman kautta sekä syksyn 
vanhempainillassa.

Erityisopettajan tukea toivoneet tai 
alkukartoituksen perusteella tuen 
tarpeen tarkempaa selvitystä tarvit-
sevat opiskelijat kutsutaan yksilö-
käynnille. Erityisen tuen tarpeen voi 
tuoda esiin myös huoltaja, ryhmän-
ohjaaja, opiskelijahuoltoryhmän 
jäsen tai aineenopettaja. Opiskelija 

voi aina varata myös itse ajan erityis-
opettajalle, jos jokin oppimiseen tai 
opiskeluun liittyvä asia mietityttää.

Mikäli opiskelija tarvitsee opintojensa 
sujumiseksi tukijärjestelyjä oppi-
tunneille tai koetilanteisiin, kyseiset 
järjestelyt kirjataan Wilmaan tukijär-
jestelyt-lomakkeelle. Lomake täyte-
tään aina yhdessä opiskelijan kanssa, 
eikä siihen kirjata esim. diagnooseja 
tai taustalla vaikuttavia syitä, vaan 
ainoastaan käytännön ratkaisuja ja 
ehdotuksia eri tavoista tukea opiske-
lijaa. Tukijärjestelyjä voivat olla esim. 
lisäaika kokeissa, lisäaika vieraiden 
kielten kuuntelukokeissa ja muut 
kurssilla annettavaan aineistoon, 
tehtävämäärään tai tehtävien teko-
tapaan liittyvät ratkaisut. Opiskelijan 
tulee keskustella myös aineenopetta-
jan kanssa kyseisen kurssin toiminta-
tavoista ja tukijärjestelyjen tarpeelli-
suudesta.

Jos opiskelijalla on lukivaikeus tai 
jokin koetilanteisiin vaikuttava saira-
us, vamma tai rajoite, hän voi anoa 
erityisjärjestelyjä myös yo-kirjoituksiin. 
Yleisin erityisjärjestely on lisäaika yo-
kokeessa. Erityisopettaja täyttää tarvit-
tavat hakemukset yhdessä opiskelijan 
kanssa ja ohjaa opiskelijaa hankkimaan 
tarvittavat asiantuntijalausunnot. 
Yksityiskohtaista tietoa asiasta on Yli-
oppilastutkintolautakunnan kotisivuil-
la: https://www.ylioppilastutkinto.fi/
maaraykset/yleiset-maaraykset-ja-
ohjeet. 

Erityisopettaja on paikalla viitenä 
päivänä viikossa. Erityisopettajaan 
voi olla yhteydessä Wilman kautta 
tai puhelimitse (p. 050 547 4278) tai 
tulemalla käymään. Sähköpostiosoite 
on virva.rantanen@edu.hel.fi.

BioPop-laboratoriossa.
Kuva: Sari Laurila.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/yleiset-maaraykset-ja-ohjeet
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OPISKELUHUOLTORYHMÄ 

Koulussa toimivaa yhteisöllistä opiskeluhuoltoryhmää ja sen työskentelyä 
johtaa rehtori. Ryhmään kuuluvat psykologi, kuraattori, opinto-ohjaajat, 
terveydenhoitaja, erityisopettaja, opettajajäsen, opiskelijoiden edustajat sekä 
huoltajien edustaja. Ryhmä kokoontuu kolme kertaa lukuvuoden aikana.
Opiskeluhuoltoryhmä tekee lukuvuosittain toimintasuunnitelman, joka on osa 
koulun kokonaistoimintasuunnitelmaa. Ryhmän kokouksista laaditaan muis-
tio, johon kirjataan sovitut asiat. Muistiot ovat nähtävillä koulun kotisivuilla. 
Opiskeluhuoltoryhmässä käsitellään opiskeluhuollon yleisiä asioita, ei koskaan 
yksittäisen opiskelijan asioita. Koulun opiskeluhuoltoryhmän työntekijät ta-
paavat yhteisöllisen opiskeluhuoltoryhmän lisäksi säännöllisesti ja suunnitte-
levat opiskelijoiden hyvinvointia edistävää koulun yhteisöllistä toimintaa. 

ASIANTUNTIJARYHMÄT

Asiantuntijaryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan. Asiantuntijaryhmä voi olla 
joko pedagoginen tai opiskelijahuollollinen.

A. Pedagoginen asiantuntijaryhmä

Koollekutsujana on kuka tahansa opetushenkilöstöön kuuluva henkilö, jolla on 
herännyt huoli opiskelijan hyvinvoinnista. Kokoonpano voi olla esim. opinto-
ohjaaja, ryhmänohjaaja, aineenopettaja ja erityisopettaja, ja tarvittaessa 
mukaan kutsutaan kuraattori, psykologi tai terveydenhoitaja, jolloin ryhmästä 
tulee opiskeluhuollollinen asiantuntijaryhmä ja siihen tarvitaan opiskelijan 
suostumus. Myös rehtori osallistuu tarvittaessa pedagogiseen asiantuntijaryh-
mään.

B. Opiskeluhuollollinen asiantuntijaryhmä

Opiskeluhuollollisella asiantuntijaryhmällä on keskeinen rooli opiskeluhuollossa.  
Asiantuntijaryhmän kokoaa se koulun työntekijä, joka ensimmäisenä havaitsee 
yksilöllisten opiskeluhuoltopalveluiden tarpeen. Palvelut järjestetään opiskelijan tai 
hänen huoltajansa suostumuksella ja ryhmä kootaan opiskelijan toiveen mukaisesti. 
Mukaan voidaan kutsua ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja, kuraattori, psykologi, 
terveydenhoitaja, erityisopettaja, aineenopettaja, huoltaja, koulun ulkopuo-
linen yhteistyötaho sekä tarvittaessa myös rehtori. Opiskeluhuollon palvelut 
ovat opiskelijalle vapaaehtoisia.

TERVEYDENHUOLTO

Terveydenhoitaja Mari Koistinen on tavattavissa vastaanottohuoneessaan 
ensimmäisessä kerroksessa maanantaista torstaihin. Vastaanottoajat ovat 
huoneen ovessa. Kouluterveydenhoitajan tavoittaa puhelimitse numerosta 
040 147 5563 tai Wilman kautta.

Lukiossa opiskeleville järjestetään terveydenhoitajan tarkastus ensimmäisenä 
tai toisena opiskeluvuonna. Terveydenhoitajan vastaanottotoimintaan kuu-
luvat sairauksien ennaltaehkäisy tai hoitoon liittyvä neuvonta ja omahoidon 
ohjaus, sairauksien seuranta, psykososiaalisen tuen antaminen, tapaturmien 
ensiapu, rokotustoiminta ja ehkäisyneuvonta.

Terveys ja jaksaminen

Joulukorttipaja.
Kuva: Mirja Färkkilä-Järvinen.
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Aina saa 

pyytää apua
!

PSYKOLOGI 
JA KURAATTORI

Psykologi Mirja Färkkilä-Järvisen 
(puh. 040 575 1803) luokse voit 
mennä keskustelemaan erilaisista 
mieltäsi askarruttavista asioista. 
Asiat voivat liittyä esimerkiksi tunne-
elämään, ihmissuhteisiin, opiskeluun 
tai elämänmuutoksiin. Keskustelun 
tarkoituksena on jäsentää tilannettasi 
ja löytää siihen ymmärrystä ja uusia
näkökulmia. Ota yhteyttä jo silloin, 
kun huolenaiheet ovat pieniä.

Kuraattori Anni Mäntykiven (puh. 
040 160 5259) tehtävänä on myös 
tukea opiskelijan psyykkistä ja 
sosiaalista hyvinvointia sekä opinto-
jen etenemistä. Opiskelija voi tulla 
keskustelemaan kuraattorin kanssa 
elämäntilanteestaan (esimerkiksi 
itsenäistymiseen, sosiaalisiin suhtei-
siin tai elämänhallintaan liittyen) tai 
opiskeluun liittyvistä asioista.

Psykologin ja kuraattorin työ kou-
lulla sisältää yksilötyön ja opiske-
luhuoltoryhmän toiminnan lisäksi 
ryhmämuotoista toimintaa opiske-
lijoiden kanssa. Ryhmätoiminnan 
tarkoituksena on lisätä opiskelijoiden 
vertais tuellista toimintaa, auttaa 
tutustumaan toisiin ja antaa valmiuk-
sia edistää omaa hyvinvointia sekä 
opiskelukykyä. 

Psykologin ja kuraattorin työtilat 
vaihtelevat päiväkohtaisesti, ajankoh-

taisen tiedon saat infotelevisiosta tai 
neljännen kerroksen työtilan vierei-
seltä ilmoitustaululta. Muutoksia 
tulee varmasti, sillä työhön sisältyy 
opiskelijoiden kanssa tehtävää ryh-
mätoimintaa, työryhmiä ja kokouksia 
tai tapaamisia muualla.

Useimmiten opiskelija ottaa itse 
yhteyttä psykologiin ja/tai kuraatto-
riin. Huoltajat, opettajat, terveyden-
hoitaja ja kaverit voivat myös ottaa 
yhteyttä. Psykologia ja kuraattoria 
voi konsultoida myös nimettömänä 
huolta aiheuttavassa asiassa, jolloin 
tilannetta voidaan miettiä yhdessä 
eteenpäin. Psykologin ja kuraattorin 
palvelut ovat luottamuksellisia ja 
maksuttomia. Psykologi ja kuraatto-
ri ohjaavat tarvittaessa opiskelijan 
toisilleen tai eteenpäin. Ei ole niin 
pientä eikä niin suurta asiaa, ettei sen 
tiimoilta voisi varata aikaa joko psyko-
logille tai kuraattorille.

Parhaiten saat psykologiin ja ku-
raattoriin yhteyden tekstiviestillä 
(laita viestiin koko nimesi). Voit myös 
soittaa ja jättää viestin vastaajaan 
(jätä viestiin numero ja koko nimesi). 
Kiireellisissä asioissa aika pyritään 
järjestämään mahdollisimman pian. 

HAMMASHUOLTO

Hammashuolto on maksuton kaikille 
alle 18-vuotiaille nuorille. Opiskelija 
tilaa itse ajan kotiosoitteensa perus-
teella määräytyvään hammashoito-
laan.

TAPATURMAT

Koulussa ja koulumatkalla sattunei-
den tapaturmien hoito ja ambulanssi-
kuljetus sairaalahoitoon ovat opiskeli-
joille maksuttomia. Terveydenhoitaja 
vastaa tapaturmia koskeviin kysymyk-
siin.

ERIKOISRUOKAVALIOT
Dieettiruokia tarjotaan diabetesta, 
kala-allergiaa, keliakiaa, laktoosi-in-
toleranssia ja yleistä vaikeaa allergiaa 
sairastaville opiskelijoille. Erikoisruo-

kavaliota tarvitsevat opiskelijat ilmoit-
tautuvat heti koulun alkaessa koulu-
ravintolaan. Kasvisruokailmoitusta ei 
tarvitse tehdä, sillä tarjolla on aina 
vapaasti valittava kasvisvaihtoehto.

PÄIHTEET

Kallion lukio noudattaa päihdekysy-
myksissä lainsäädäntöä ja Helsingin 
kaupungin päihdestrategiaa. Tupa-
kointi ei ole sallittua koulualueella eikä 
koulunkäyntiin liittyvissä tilaisuuksis-
sa. Päihteiden tuominen kouluun ja 
huumeiden tai alkoholin vaikutuksen 
alaisena oleskelu koulussa tai koulun 
järjestämissä tilaisuuksissa on kielletty. 
Päihteiden käyttöön puuttuminen on 
koko henkilökunnan ja kaikkien opis-
kelijoiden asia. Päihteiden käyttöön 
liittyvistä sanktioista vastaa rehtori.

Tapahtumapäivän kahvila. 
Kuva: Ukri Pulliainen. 
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OPINTOTUKI JA KOULUMATKATUKI

Lukiossa opintotuki myönnetään kolmeksi ensimmäiseksi opiskeluvuodeksi 
opintojen alkamisesta lukien. Tämän tukiajan jälkeen voit hakea opintotu-
kea samoihin opintoihin enintään lukuvuodeksi kerrallaan, jos opintosi ovat 
päätoimisia.

Opintorahaa voit saada, kun olet täyttänyt 17 vuotta. Opintoraha voidaan 
myöntää sinulle aikaisintaan syntymäpäivääsi seuraavan kuukauden alusta 
lukien. 1.8.2019 lähtien lukio-opintoihin voi saada opintotukea kymmeneltä 
kuukaudelta lukuvuodessa.

1.8.2019 lähtien opintotukeen voi saada myös 46,80 e/kk oppimateriaalilisää, 
jos vanhempien tulot ovat enintään 41 100 e vuodessa. Oppimateriaalilisää 
voi saada myös alle 17-vuotias, ja sitä maksetaan vanhempansa luona asuval-
le alle 20-vuotiaalle ja muualla asuvalle alle 18-vuotiaalle. 

Lue lisätietoa osoitteesta https://www.kela.fi/opiskelijat.

Lukiolainen voi saada Kelalta lisäksi asumisen kustannuksiinsa asumistukea, 
jota on haettava erikseen. Opiskelijoiden erillinen asumistuki on lakkautettu 
1.8.2017 alkaen, joten tuki myönnetään opiskelijalle samoin perustein kuin 
muillekin. Lue lisää asumistuesta osoitteesta https://www.kela.fi/asumisen-
tuet. Muualla kuin vanhempansa luona asuvan alle 18-vuotiaan opintotuki 
paranee 1.8.2019 alkaen siten, että vanhempien tulot eivät enää pienennä 
itsenäisesti asuvan opintotukea.

Opintolainan valtiontakaus myönnetään opintorahaa saavalle eräin poikkeuk-
sin. Voit saada lainatakauksen, vaikka et saa opintorahaa, jos olet 18–19-vuo-
tias toisen asteen oppilaitoksessa opiskeleva tai jos asut muualla kuin van-
hempasi luona ja olet alle 17-vuotias.

Hakemukseen liitetään kansliasta saatava opiskelutodistus. Tuki myönnetään 
hakemuksen jättökuukauden alusta alkaen. Opintotuki myönnetään vain 
päätoimiselle opiskelijalle, joka opiskelee vähintään kymmenen kurssia luku-
kaudessa, siis 4–5 kurssia jaksossa, tai osallistuu ko. lukukautena kahteen yo-
kokeeseen. Muussa tapauksessa tuki päättyy ja se voidaan periä takautuvasti. 
Lisätietoja saa koulusihteeriltä. Seuraa myös Kelan nettisivuja opintotukeen ja 
asumislisään tehtävien muutosten varalta.

 Voit saada Kelalta koulumatkatukea, jos
- koulumatkasi on vähintään 10 kilometriä yhteen suuntaan
- koulumatkasi kustannukset ovat yli 54 euroa kuukaudessa (ei koske   
  Waltti-seutuliikennettä, koulukuljetusta eikä itse järjestettyä kulkutapaa) ja
- teet vähintään 7 yhdensuuntaista koulumatkaa viikossa.

Kelan kotisivuilta (https://www.kela.fi/koulumatkatuki) löytyy myös 
koulumatkatuesta hyvin tietoa. 

Toimi näin hakiessasi koulumatkatukea: 
1) Täytä koulumatkatukihakemus ja tulosta se. 
2) Hae koulun kansliasta koulumatkalippujen ostotodistus linja-autoa varten. 
Junamatkaa varten pyydä opiskelutodistus koulusihteeriltä.
3) Jätä hakemus ja ostotodistus kansliaan täydennettäväksi.

Talous

Taiteiden 
yön performassi. 
Kuva: Iida Reina. 

https://www.kela.fi/opiskelijat
https://www.kela.fi/asumisen-tuet
https://www.kela.fi/asumisen-tuet
https://www.kela.fi/koulumatkatuki
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Ohjeita ja sääntöjä
OPINTOJEN 
SUUNNITTELEMINEN

Luokattomuus mahdollistaa opis-
kelijoille henkilökohtaiset valinnat 
ajan, työmäärän ja opinto-ohjelman 
suhteen. Samalla luokattomuus 
edellyttää sinulta vastuuta omasta 
opiskelustasi ja sitoutumista tekemiisi 
valintoihin. Opiskelija on suorittanut 
lukion koko oppimäärän suoritettu-
aan yhteensä vähintään 75 kurssia. 
Lukion voi suorittaa 2–4 vuodessa. 
Suositeltu suoritusaika on kolme 
vuotta. Tällöin yhden jakson kurssi-
määrän tulee olla 5–7 kurssia. Mikäli 
kuitenkin suunnittelet perustellusta 
syystä jatkavasi opintojasi yli kolmen 
vuoden, keskustele asiasta ryhmän-
ohjaajan sekä opinto-ohjaajan 
kanssa.

Kallion lukio muodostaa kolmen 
muun lukion kanssa (Helsingin kieli-
lukio, Helsingin kuvataidelukio ja 
Alppilan lukio) kampuksen. Kampus-
kursseja voit valita kampustarjotti-
melta. Tuntikiertokaaviossa kampus-
kurssien tuntipaikka on rivi 5. Rivit 
6, 7 ja 8 ovat kaupunkitarjottimen 
tuntipaikkoja. Kampus- ja kaupun-
kitarjotin ovat nähtävillä Wilmassa. 
Wilmassa on nähtävillä myös Helsin-
gin kaupungin verkkokurssitarjotin, 
josta voit valita itsenäisesti suoritet-
tavia verkkokursseja.

Pohdi tarkkaan, mitä haluat opiskella. 
Keskustele valinnoistasi ryhmän-
ohjaajan, opinto-ohjaajan, opettajien 
ja tutoreiden kanssa. Jos aiot muut-
taa kurssivalintojasi, varaa aika opin-
to-ohjaajalta opintosuunnitelman ja 
kurssivalintojen päivittämistä varten. 
Lukion ainevalinnoilla on merkitystä 
jatko-opintojen kannalta!

Sinun on syytä aktiivisesti seurata 
omien ainevalintojesi toteutumista ja 
huolehtia siitä, että ennen ylioppilas-
kirjoituksiin osallistumista vaadittavat 
kurssit on suoritettu.

ITSENÄINEN OPISKELU

Itsenäisellä opiskelulla tarkoitetaan 
kurssien suorittamista osallistumat-
ta opetukseen. Monissa aineissa on 
kuitenkin kursseja, jotka sisältönsä 
puolesta eivät sovellu itsenäiseen 
opiskeluun. Itsenäinen opiskelu 
soveltuu, kun a) haluaa nopeuttaa 
opinto-ohjelmaansa tai b) kurssitar-
jottimelta ei löydy tiettyä kurssia.

Kurssin itsenäisen suorittamisen 
mahdollisuutta voi aina kysyä oman 
koulun opettajalta, mutta useim-
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miten on tarkoituksenmukaisempaa 
varsinaisen itsenäisen suorittamisen 
sijaan suorittaa kurssi verkkokurssi-
na valitsemalla se Wilman verkko-
kurssitarjottimelta. Verkkokurssina 
voi suorittaa kaikkien lukuaineiden 
kaikkia pakollisia kursseja, ja tarjon-
taan kuuluu myös syventäviä kursseja 
ja kertauskursseja. Lisätietoja saat 
osoitteesta https://www.hel.fi/hel-
sinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiot/
opiskelu/lukion-verkkokurssit.

Rehtori hyväksyy tai hylkää oman 
koulun opettajille tehdyt anomuk-
set itsenäisestä opiskelusta. Vain 
poikkeustapauksessa (nopeutettua 
opinto-ohjelmaa noudattavat) kurssi 
voidaan suorittaa itsenäisesti, vaikka 
sitä ei juuri silloin olisikaan lukion 
opetusohjelmassa.

Itsenäisen opiskelun sisältö vaihte-
lee aineittain/kursseittain. Siihen 
sisältyy kokeen ohella esimerkiksi 
referaatteja, raportteja ja esitelmiä. 
Itsenäisesti opiskeltavan kurssin koe 
suoritetaan pääsääntöisesti ylimää-
räisessä kokeessa. Suoritustavoista 
keskustellaan sen opettajan kanssa, 
jonka ohjauksessa kurssi suoritetaan. 
Itsenäisesti suoritetusta kurssista 
ei voi saada arvosanaa 4. Kurssi voi 
olla vain hyväksytysti suoritettu. 
Jos kurssin itsenäistä suoritusta ei 
hyväksytä, siitä ei tule merkintää.

Tervetulojuhla. 
Kuva: Saara Kailasalo. 

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiot/opiskelu/lukion-verkkokurssit
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiot/opiskelu/lukion-verkkokurssit
https://www.hel.fi/helsinki/fi/kasvatus-ja-koulutus/lukiot/opiskelu/lukion-verkkokurssit


TYÖJÄRJESTYS

Opiskelijat tekevät kurssivalintansa 
Wilmaan, jossa näkyvät myös kurs-
sisuoritukset. Valintoja voi päivittää 
muutaman kerran vuodessa, kun 
Wilma avataan valintojen muuttamis-
ta varten. Lisäksi voit tehdä muutok-
sia kurssivalintoihisi opinto-ohjaajan 
kanssa milloin vain. Varaa tätä varten 
opinto-ohjaajalle aika.
Ensimmäisen vuosikurssin opiskeli-
joille tehdään ensimmäisen jakson 
työjärjestys valmiiksi kesällä. Muiden 
jaksojen valinnat tehdään ensimmäis-
ten kouluviikkojen aikana. Kevätluku-
kaudella opiskelijat tekevät alustavas-
ta kurssitarjonnasta ns. esivalinnat, 
joiden pohjalta rakennetaan tulevan 
vuoden kurssitarjotin. Suhtauduthan 
valintoihin tässä vaiheessa realisti-
sesti, jotta lopullinen kurssitarjonta 
vastaisi opiskelijoiden tarpeita. 
 

KURSSEILLE 
OSALLISTUMINEN

Sinun on oltava läsnä kurssin ensim-
mäisellä oppitunnilla. Jos et pääse 
tunnille, ilmoita siitä etukäteen opet-
tajalle. Jos olet pois ensimmäiseltä 
oppitunnilta ilmoittamatta, menetät 
paikkasi kurssilla ja joku toinen saa 
paikkasi. Kun kurssin 2. oppitunti 
on pidetty, tulee osallistumisesta 
sitova. Tämän jälkeen lopetettu kurssi 
katsotaan hylätyksi ja arvioidaan K–
merkinnällä.

KOE- JA PALAUTEVIIKKO

Koe- ja palauteviikko käsittää jokaisen 
jakson seitsemän viimeistä työpäivää, 
paitsi viidennessä jaksossa kahdek-
san työpäivää. Koe- ja palauteviikolla 
on kurssin opettajan kanssa sovittua, 
normaalista työjärjestyksestä poikke-
avaa ohjelmaa: kurssikokeita, vierai-
luja, palautteita ym. Koe- ja palaute-
viikon työjärjestys näkyy Wilmassa, ja 
ruokailu toimii joustavasti klo 11–13. 
Opiskelija saa koesuorituksestaan 
opettajan arviointipalautteen enim-
mäkseen sähköisesti.

POISSAOLOT 

Lukiolain (629/1998) 25§ mukaan 
opiskelijan tulee osallistua opetuk-
seen, jollei hänelle ole myönnetty 
siitä vapautusta. Mikäli opiskelija on 
estynyt osallistumasta opetukseen, 
hänen tai hänen huoltajansa (alle 
18-vuotiaat) tulee selvittää poissa-
olon syy Wilmaan viikon kuluessa 
poissaolosta. Opettaja kirjaa kaikki 
poissaolot Wilmaan. Mikäli kurssilta 
tulee poissaoloja 4 tai useampi, opis-
kelijan tulee keskustella opettajan 
kanssa osaamisen varmistamiseksi. 
Tämän keskustelun pohjalta opettaja 
tarvittaessa kutsuu koolle opiskelu-
huollollisen tiimin. Jos poissaoloja 
ei ole selvitetty, siitä voi seurata 
kurssin keskeytyminen. Jos harras-
tukset tai muut ennakoidut menot 
aiheuttavat yli kolmen tunnin pois-
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saolon kurssia kohti, on poissaoloon 
pyydettävä lupa rehtorilta käyttä-
mällä asiaan tarkoitettua lomaketta 
(POISSAOLOANOMUS). On erittäin 
suositeltavaa, että lomamatkat teh-
dään koulun lomien aikana.

Mikäli joudut yllättävästä syystä 
(sairaus) olemaan poissa kokeesta, 
on sinun viimeistään koeaamuna, 
ennen kokeen alkua ilmoitettava siitä 
kyseisen kurssikokeen opettajalle. 
Suorittamatta jäänyt koe tehdään 
ensisijaisesti ylimääräisessä kokeessa. 
Opettaja voi antaa mahdollisuuden 
kokeen suorittamiseen myös koevii-
kolla sellaisena päivänä, jolloin opis-
kelijalla ei ole muita kokeita.

KURSSISUORITUSTEN 
ARVIOINTI 

Opettaja ja opiskelijat käyvät kunkin 
kurssin alussa läpi kurssilla kehittyviä 
taitoja, oppimisen menetelmiä ja 
arvioinnin välineitä. Opiskelijan op-
pimista arvioidaan kurssin aikana ja 
kurssisuoritus arvioidaan aina kurssin 
päätyttyä, mikäli arvioinnin edellytyk-
set täyttyvät. Nämä edellytykset ovat 
erilaisia eri oppiaineissa. Edellytykset 
täsmennetään ainekohtaisesti.

Arvioinnin välineinä voivat toimia 
esimerkiksi oppimistehtävät, projekti-
työt, portfoliot, erilaiset kokeet  
(yhteisöllinen koe, aineistokoe, 
suullinen koe, sähköinen koe) tai 

testit, itsearviointi, vertaisarviointi, 
oppimispäiväkirjat, esseet, kirjoitel-
mat, tutkimukset tai muut tuotok-
set, jatkuva työskentely yksilönä tai 
ryhmänä, oppimisprosessin arviointi, 
sanallinen arviointi sekä opettajan 
ja opiskelijan väliset keskustelut. 
Opiskelijoiden itsearviointitaitoja, 
kommunikointitaitoja ja palauttee-
nantamiskykyä kehitetään antamalla 
opiskelijoiden ottaa osaa arviointiin.

HYLÄTYT ARVOSANAT

Jos opiskelija saa jossakin oppiai-
neessa kahdesta kurssista peräkkäin 
nelosen tai K-merkinnän (pitkässä 
matematiikassa kolmesta kurssista), 
hänen on sovittava opon kanssa 
tarkoituksenmukaisimmasta tavasta 
jatkaa tuon oppiaineen opintoja. Ryh-
mänohjaaja valvoo opiskelijoidensa 
suorituksia ja tarvittaessa tekee il-
moituksen sekä opiskelijalle itselleen 
että opolle.

jatkuu...
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YLIMÄÄRÄINEN KOE 

Jokaista koeviikkoa kohden pidetään 
yksi ylimääräinen koe (3 h). Kokeiden 
ajankohdat ja viimeiset ilmoittau-
tumispäivät löydät kootusti oppaan 
sivulta 6. Kokeeseen ilmoittaudutaan 
kansliasta saatavalla lomakkeella ja 
lomake palautetaan allekirjoitettuna 
kansliaan. Suullisia ilmoittautumisia 
ei oteta huomioon. Ylimääräiseen 
kokeeseen saavat osallistua kurs-
sista hylätyn arvosanan saaneet, 
kurssia itsenäisesti suorittavat sekä 
ne opiskelijat, jotka ovat selvittä-
neet koeviikon poissaolonsa edellä 
mainittujen ohjeiden mukaisesti. 

Ylimääräinen koe alkaa klo 16.30, 
kesäkuun koe klo 10. 

OPETUSSUUNNITELMA 
– KALLION KIVIJALKA

1.8.2016 voimaan astuneissa Lukion 
opetussuunnitelman perusteissa 
määrätään mm. kurssien sisällöt ja 
pakollisten sekä syventävien kurssi-
en määrät. Jotta opiskelija voi saada 
lukion päättötodistuksen, on hänen 
opiskeltava vähintään 75 kurssia. 
Näistä kursseista on vähintään 39 
oltava valtakunnallisia pakollisia 
kursseja. Kallion lukion opiskelijoiden 
on suoritettava lukion aikana myös 
vähintään 12 ilmaisutaitoaineen 
kurssia. Opetussuunnitelman mukaan 
erityislukion opiskelijat voivat jättää 
yhteensä kahdeksan pakollista kurssia 
suorittamatta mistä tahansa oppiai-
neesta, kuitenkin niin, että kaikkien 
pakollisten oppiaineiden pakollisista 
kursseista on suoritettu vähintään 
puolet. Niistä oppiaineista, joiden 
yo-kirjoituksiin osallistut, sinun on 
suoritettava pakolliset kurssit ennen 
yo-koepäivää. Yo-kirjoitussuunni-
telmaa tehdessä on tärkeää pitää 
mielessä, että yo-kokeiden kysymyk-
set perustuvat sekä pakollisten että 
syventävien kurssien sisältöihin.

Maalaus: 
Julianna Öystilä. 



KATSOMUSAINEIDEN 
OPISKELUSTA

Evankelis-luterilaiseen kirkkoon 
kuuluvat opiskelijat opiskelevat 
ev.lut. uskontoa (UE), ortodoksikirk-
koon kuuluvat opiskelijat opiskelevat 
ortodoksiuskontoa (UO). Uskonnon 
pakolliset kurssit suoritetaan oman 
kirkkokunnan mukaisesti. Myös muu-
tamiin muihin uskonnollisiin yhteisöi-
hin kuuluvilla opiskelijoilla on mah-
dollisuus saada oman katsomuksensa 
mukaista opetusta. Uskontokuntiin 
kuulumattomat opiskelevat valintan-
sa mukaan joko elämänkatsomustie-
toa tai uskontoa.
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 OPPIAINEEN TASON 
VAIHTAMINEN

Jos vaihdat matematiikan tai jonkin 
kielen oppimäärän tasoa kesken 
lukio-opintojen, sinun on sovittava 
kurssien korvaavuuksista ko. aineen 
opettajan, opinto-ohjaajan tai rehto-
rin kanssa. Matematiikan pakollisten 
kurssien vastaavuudet ovat seuraa-
vat:
    
MAA2=MAB2
MAA3=MAB3 
MAA6=MAB7 
MAA8=MAB4
MAA10=MAB5
 
Mikään pitkän matematiikan kurssi ei 
korvaa MAB6-kurssia. O-merkinnät 
eivät siirry tasoa vaihdettaessa. 
Esimerkki: jos olet suorittanut MAA2-
kurssin arvosanalla 5 ja käyt kurssin 
uudelleen lyhyessä matematiikassa 
(MAB2 arvosanalla 7), MAA2-kurssis-
ta saamasi arvosana poistuu kurssi-
kertymästäsi. 
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KURSSIEN 
SUORITTAMINEN 
JA ARVIOINTI

Kunkin aineen oppimäärä muodostuu 
noin 17 oppituntia käsittävistä kursseista 
ja niihin liittyvistä kokeista ja palaute-
tunneista. Kurssin arviointi perustuu 
mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, opinto-
jen edistymisen jatkuvaan havainnointiin 
sekä opiskelijan muiden suoritusten 
arviointiin.

Arvioinnin tehtävänä on
- antaa opiskelijalle palautetta opintojen 
edistymisestä ja oppimistuloksista
- kannustaa opiskelijaa opinnoissaan
- antaa tietoa huoltajalle, jatko-oppilai-
toksille ja työelämälle
- antaa koululle ja opettajalle itselleen 
palautetta opetuksesta.

Pakolliset ja syventävät kurssit arvioidaan 
arvosanoin 4–10. Jos opiskelijalta puut-
tuu joitakin kurssin arvioinnin kannalta 
välttämättömiä näyttöjä, opettaja voi 
perustellusta syystä antaa O-merkinnän 
(O = osallistunut). Tällöin puuttuvat 
suoritukset tulee kirjata arvioinnin 
lisätietoihin. O-merkintä tulee täydentää 
kokonaiseksi suoritukseksi viimeistään 
kahden seuraavan jakson aikana, ja 4. 
sekä 5. jakson O-merkintä pitää täyden-
tää viimeistään seuraavan lukuvuoden 
ensimmäisen jakson aikana. O-arvosa-
nojen vanhenemisen yhteydessä jakson 
katsotaan jatkuvan ylimääräiseen kokee-
seen saakka. Muissa kuin lukuaineissa 
opettaja voi antaa oikeuden täydentää 
kurssisuoritusta sovitulla tavalla kurssin 
päättymisen jälkeen. 

Numeroarvosanat ovat: 
 
4 (hylätty)  
5 (välttävä)  
6 (kohtalainen) 
7 (tyydyttävä) 
8 (hyvä)                        
9 (kiitettävä)  
10 (erinomainen)
 

Kirjainarvosanat ovat:
 
O (kurssista puuttuu 
     osasuorituksia)
K (keskeytetty kurssi, 
    käytävä uudelleen)
S (hyväksytty suoritusmerkintä)
H (hylätty suoritus)
 

Kirjallisen ilmaisun, puheilmaisun ja 
teatterin ensimmäinen kurssi arvioidaan 
merkinnällä suoritettu (S) tai hylätty (H).
 

Puuttuvat kurssin osasuoritukset voivat 
johtaa myös kurssin arvioimiseen alen-
netulla arvosanalla tai kurssin keskey-
tymiseen, jos kurssin arviointiin ei ole 
edellytyksiä. Kurssin alussa käydään läpi, 
mitkä suoritukset tulee olla tehty, jotta 
kurssi olisi hyväksytysti suoritettu.

Soveltavat kurssit arvioidaan opetus-
suunnitelmassa määrätyllä tavalla 
(numeroin tai merkinnällä S/H). Jos opis-
kelija on osallistunut kurssille aiemmin 
tai hänellä on muita dokumentoituja 
näyttöjä, ne huomioidaan osana kurssin 
arviointia. 

Hylättyä arvosanaa voi korottaa kerran 
ylimääräisessä kuulustelussa. Sen jälkeen 
hylättyä arvosanaa voi korottaa osallis-
tumalla kurssille uudestaan tai suoritta-
malla kurssin itsenäisesti. Opiskelijalla on 
oikeus korottaa hyväksyttyä arvosanaa 
joko osallistumalla kurssin opetukseen 
uudestaan tai suorittamalla kurssi itse-
näisesti. Tällöin parempi arvosanoista 
otetaan huomioon kurssia arvioitaessa. 
Arvosanaa voi korottaa myös opettajan 
harkinnan mukaan muulla näytöllä. Jos 
opiskelija on osallistunut kurssille aiem-
min tai hänellä on muita dokumentoituja 
näyttöjä, ne huomioidaan osana kurssin 
arviointia. 
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LUKION OPPIMÄÄRÄN SUORITTAMINEN JA ARVIOINTI 

Lukio-opinnot muodostuvat valtakunnallisista pakollisista, syventävistä ja 
soveltavista kursseista, jotka on määritelty valtioneuvoston asetuksessa 
942/2014. Valtakunnallisten syventävien ja soveltavien kurssien lisäksi lukios-
sa voi olla paikallisia syventäviä ja soveltavia kursseja. 

Opiskelijat, jotka suorittavat vähintään 12 ilmaisutaitoaineiden kurssia, voivat 
vähentää pakollisten kurssien määrästä kahdeksan kurssia. Opiskelijan tulee 
kuitenkin suorittaa vähintään puolet jokaisen pakollisen oppiaineen pakol-
lisista kursseista. Oppiaineen oppimäärä käsittää vähintään kaikille yhteiset 
(pakolliset) kurssit. Oppimäärän laajuutta ei ole rajoitettu. Kaikki valitut kurssit 
luetaan osaksi ko. aineen oppimäärää. Arvioituja kursseja ei voi jälkikäteen 
poistaa. HUOM! Jos opiskelija opiskelee oppiainetta vain yhden kurssin, se 
on suoritettava hyväksytysti!

Lukio-opintojen jälkeen opiskelija saa päättötodistuksen. Päättötodistuksessa 
arvioidaan kunkin aineen oppimäärä yhdellä numerolla, joka on erillisesti suo-
ritettujen kurssien aritmeettinen keskiarvo. Opettaja voi halutessaan korottaa 
aritmeettisen keskiarvon määräämää arvosanaa yhdellä. 

Kunkin oppiaineen suoritetuissa kursseissa voi olla hylättyjä kursseja seuraa-
vasti riippuen siitä, kuinka monta opiskeltua kurssia oppiaine käsittää:

Missään oppiaineessa ei voi olla enempää kuin kolme nelosta, vaikka kursseja 
olisi yli kymmenen. Yhden kurssin käsittävästä oppimäärästä sekä liikunnasta 
saa pyydettäessä hyväksymismerkinnän (S). Opinto-ohjaus arvioidaan hyväk-
symismerkinnällä. Soveltavilla kursseilla ei ole oppimäärän arvosanaa heiken-
tävää vaikutusta.

 
Opiskeltujen kurssien määrä     Hylättyjä kursseja (4) voi olla
  1–2   0
  3–5   1
  6–8   2
  9–   3

MUISSA OPPILAITOKSISSA 
SUORITETTAVAT KURSSIT

Muissa lukioissa (esim. Helsingin kuvataidelu-
kio, aikuislukiot) suoritetut kurssit lasketaan 
kurssikertymääsi. Toimita muualla suoritetuis-
ta kursseista todistus kansliaan. Muiden kuin 
lukiokurssien (esim. kesäyliopisto, kesälukio, 
vaihto-oppilasvuoden kurssit) hyväksilukemises-
ta lukiotutkintoon on sovittava aineenopettajan 
ja rehtorin kanssa etukäteen. 

Opiskelija voi hakea muualla suorittamiensa 
opintojen tai muutoin hankkimansa osaamisen 
tunnustamista, jolloin opiskelijan on esitettävä 
selvitys opinnoistaan tai osaamisestaan. Opis-
kelijaa voidaan pyytää täydentämään näyttöä, 
jotta lukiokoulutuksen tavoitteet saavutettaisiin. 
Muualla kotimaassa tai ulkomailla suoritettuja 
opintoja tai muutoin hankittua osaamista voi-
daan lukea hyväksi Helsingin kaupungin lukioissa 
suoritettaviin opintoihin pakollisiksi, syventäviksi 
tai soveltaviksi kursseiksi. Osaamisen arvioin-
nissa menetellään kuten opetussuunnitelman 
perusteissa ja opetussuunnitelmassa määrätään 
kurssien ja oppimäärän arvioinnista. 

Helsingin kuvataidelukion omille kursseille 
ilmoittaudutaan Kallion lukion opinto-ohjaajille. 
Kuvataidelukiosta valitut kurssit eivät näy Wil-
massa, joten sinun tulee itse muistaa, minkä 
kurssin olet valinnut.
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Kevään 2020 kirjoituksiin ilmoittaudutaan 22.11. mennessä yo-infoissa 
annettujen ohjeiden mukaisesti. Syksyn 2020 kirjoituksiin ilmoittautumiset 
on tehtävä 22.5. mennessä. Ilmoittautuminen on sitova. Maksut suoritetaan 
ilmoittautumistietojen perusteella. Ylioppilastutkinnon hinta määräytyy 
perusmaksun (14 €) ja ainekohtaisten maksujen (á 28 €) perusteella. Kevään 
tutkintomaksut maksetaan tammikuussa, syksyn maksut heinäkuussa.

Kaikki ylioppilaskokeet ovat keväästä 2019 lähtien olleet digitaalisia, joten 
jokaisen on tunnettava digitaalisiin kokeisiin liittyvät käytännöt. Niitä selvitel-
lään yo-infoissa ennen jokaista tutkintokertaa, ja kokeisiin osallistujat saavat 
harjoitella etukäteen tietokoneidensa käynnistämistä USB-muistitikulta erik-
seen ilmoitettavina ajankohtina. Ylioppilaskirjoituksista on luettavissa yksityis-
kohtaista tietoa osoitteessa https://www.ylioppilastutkinto.fi.

Yo-asetuksen keskeiset määräykset ovat seuraavat (tarkempaa tietoa saat 
osoitteesta https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille):

• Edellytys osallistumiseen: on suoritettu vähintään ao. aineen pakolli-
set kurssit (suorittaminen tarkoittaa, ettei ole saanut kurssiarvosanaksi O tai 
K) ennen yo-koetta. Jos oppiaineessa ei ole pakollisia kursseja (esim. B3–kie-
li), kokeeseen osallistuminen edellyttää kolmen kurssin suorittamista. Näistä 
säännöistä voidaan poiketa vain rehtorin päätöksellä.

• Osallistumisoikeus yo-kokeisiin tarkistetaan koetta edeltävänä ar-
kipäivänä. Tämän vuoksi ensimmäisessä jaksossa ei voi opiskella syksyllä 
kirjoitettavan aineen pakollisia kursseja. Kevään yo-kirjoituksiin osallistuvan 
kokelaan kirjoitettavan aineen pakollisia kursseja ei niin ikään voi opiskella 
enää neljännessä jaksossa.

• Äidinkieli on kaikille pakollinen koe. Kolme muuta koetta on valittava 
seuraavista: toinen kotimainen kieli, vieras kieli, matematiikka ja reaaliaineen 
koe.

• Pakollisten kokeiden lisäksi voi osallistua ylimääräisiin kokeisiin.

• Yo-tutkinto on suoritettava enintään kolmena perättäisenä tutkinto-
kertana (voi suorittaa myös yhdellä kerralla).

• Yo-tutkintoa voi myöhemmin täydentää.

• Vieraassa kielessä, toisessa kotimaisessa kielessä sekä matematiikassa 
järjestetään kahden tason kokeet. Yhdessä pakollisessa kokeessa on oltava 
A-tason koe. Tutkintoon saa kuulua vain yksi koe yhdessä oppiaineessa (ei siis 
esim. pitkä ja lyhyt matematiikka), mutta sitä voi myöhemmin täydentää – 
myös jo aiemmin kirjoitettujen aineiden eri tasoisilla kokeilla.

• Hylätyn pakollisen kokeen saa uusia kolme kertaa välittömästi seuraa-
vien kolmen tutkintokerran aikana. Tutkinnon suorittanut saa kuitenkin uusia 
hylätyn kokeen niin monta kertaa kuin haluaa. Tämä koskee sekä pakollisia 
että ylimääräisiä kokeita.

• Hyväksytyn pakollisen kokeen saa uusia niin monta kertaa kuin haluaa 
ilman aikarajoituksia.

• Mahdollinen anomus yo-kokeen erityisjärjestelyistä lukivaikeuden tai 
muun, esimerkiksi pysyvän terveydellisen syyn nojalla on kevään 2020 kirjoi-
tuskerran osalta jätettävä 22.11.2019 mennessä ja syksyn 2020 kirjoituskerran 
osalta 24.4.2020 mennessä YTL:ään. Lisätietoa erityisjärjestelyistä ja niiden 
hakemisesta saa erityisopettajalta.

• Rehtori pitää sekä syksyn että kevään yo-kirjoituksiin liittyen kaksi eri-
sisältöistä yo-infoa. Toinen liittyy ilmoittautumiseen ja toinen yo-kirjoitusten 
käytäntöihin. Yo-infotilaisuudet ovat pakollisia yo-kokelaille. 

Abiturienttien on syytä varmistaa hyvissä ajoin mm. seuraavat asiat: 
- kursseja on vähintään 75
- pakollisia kursseja on riittävä määrä
- opinto-ohjelmaan kuuluvista kursseista on hyväksytysti suoritettu 
OPS:ssa säädetty määrä 
- ilmaisutaitoaineista on suoritettuna vähintään 12 kurssia. 

jatkuu ...

Ylioppilastutkinto

Kallion logo omassa yo-lakissa. 
Kuva: Sampsa Sihvola. 

https://www.ylioppilastutkinto.fi
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille
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ERITYISJÄRJESTELYT 
YO-KOKEESSA

Ylioppilaskirjoituksiin voi saada 
erityisjärjestelyitä mm. vähintään 
keskivaikean lukivaikeuden tai jonkin 
vakavan terveydellisen syyn perus-
teella. 

Jos haluat hakea erityisjärjestelyitä 
yo-kokeeseen, erityisopettaja aut-
taa sinua hakemuksen tekemisessä. 
Hakemus laaditaan mieluiten YTL:n 
sähköiseen palveluun, sen tueksi tu-
lee joidenkin sinut tuntevien opetta-
jien lausunnot ja rehtori lähettää sen 
lopulta lautakuntaan palvelun kautta. 
Jotta kaikki tarpeellinen ehditään 
tehdä koululla, itse hakemuksen te-
kemisen määräajat YTL:n sähköiseen 
asiointipalveluun ovat 22.11.2019 
kevään 2020 kirjoituskertaa varten ja 
24.4.2020 syksyn 2020 kirjoituskertaa 
varten. Hakemus kannattaa kuitenkin 
pyrkiä tekemään mahdollisimman 
ajoissa, jotta lausuntojen saamiseen 
ei tule turhaa kiirettä eikä hakemuk-
sesi käsittely veny ruuhkan vuoksi.

Hakiessasi erityisjärjestelyitä käänny 
aina ensin erityisopettajan puoleen. 
Itse voit hankkia lisätietoa YTL:n 
kotisivuilta osoitteesta https://www.
ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/eri-
tyisjarjestelyt

AINEREAALIKOE

Reaaliaineissa järjestetään yo-kirjoituksissa ainekohtaiset kokeet. Kokelaan on 
ilmoitettava yo-kokeisiin ilmoittautumisen yhteydessä, mihin reaalikokeeseen 
hän osallistuu. Yo-tutkintoon voi kuulua yksi tai useampia ainereaalikokeita. 
Kahta reaalikoetta ei voi kuitenkaan valita pakolliseksi kokeeksi. Ainereaali-
kokeelle on varattu kaksi päivää yo-kirjoitusaikataulussa. Yhdellä kirjoitusker-
ralla voi osallistua kahden reaaliaineen kokeeseen (yksi ryhmästä I ja toinen 
ryhmästä II).

I RYHMÄ: psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

II RYHMÄ: uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, 
maantiede, terveystieto

Mikäli todistuksessa on puutteita 
vielä annettuina määräpäivinä, 
opiskelijan valmistuminen lykkään-
tyy.  Syksyllä valmistuva abiturient-
ti voi suorittaa itsenäisesti uusia 
tai keskeneräisiä (O-arvosanalla 
arvioitu kurssi) kursseja 1.–2. 
jaksossa, ja asiasta on sovittava ao. 
opettajan kanssa 11.10. mennes-
sä. Jos abiturientti aikoo kevään 
yo-kirjoitusten jälkeen suorittaa 
itsenäisesti uusia tai keskeneräi-
siä (O-arvosanalla arvioitu kurssi) 
kursseja, on asiasta sovittava ao. 
opettajan kanssa 9.4. mennessä.

Kunkin oppiaineen vaatimusten 
ja tutkinnon sisällön paras asian-
tuntija on ko. aineen opettaja. 
Kokeisiin valmistautumisen tueksi 
eri yo-aineissa järjestetään vapaa-
ehtoisia suullisia tenttejä ennen 
kevään ylioppilastutkintoa. Nämä 
tentit toimivat kertauksena yo-
kirjoituksiin. Varsinkin pakollisissa 
aineissa yo-tentit ovat suositelta-
via.

Kaikkien aineiden oppimäärän 
korotuskuulustelut on suoritettava 
huhtikuun loppuun mennessä.

Yo-info: Kaikille syksyn kirjoituksiin osallistuville kes-
kiviikkona 28.8. klo 8.30–9.30 alasalissa.

SYKSYN 2019 YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Kaikki kokeet alkavat klo 9.00 (paikalla oltava klo 8.00)!

ma 16.9. vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ke 18.9.  äidinkieli, lukutaidon koe
pe 20.9.  vieras kieli, pitkä oppimäärä
ma 23.9. saamen äidinkielen koe
ti 24.9.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
to 26.9.  psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia
pe 27.9.  toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ti 1.10.  äidinkieli, kirjoitustaidon koe sekä 
  suomi toisena kielenä -koe
to 3.10.  uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi,  
  kemia, maantiede, terveystieto

jatkoa
 

edellise
ltä 

sivulta

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/erityisjarjestelyt
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Jokainen ilmoittautuu yo-kirjoituksiin sähköisesti Wilman kautta. RO tarkistaa 
ilmoittautumisen ja tulostaa lomakkeen. Kokelas käy ryhmänohjaajan luona 
allekirjoituksellaan vahvistamassa ilmoittautumisensa oikeellisuuden. Ilman 
allekirjoitusta ilmoittautuminen ei lähde YTL:ään.

Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 22.11. Ryhmänohjaaja palauttaa allekir-
joitetut lomakkeet viim. maanantaina 25.11. kansliaan. 

Yo-infot
Jokainen kirjoituksiin osallistuva käy kahdessa yo-infossa. Toinen 
on ilmoittautumiseen liittyvä ja toinen yo-kirjoitusten käytäntöjä 
käsittelevä yo-info. Ilmoittautumiseen liittyvistä infoista valitaan 
yksi:
 ke 23.10. klo 8.30–9.30 (luokassa 47)
 ke 30.10. klo 8.30–9.30 (luokassa 47)
 pe 1.11. klo 12–13 (luokassa 47)

Yo-kirjoitusten käytäntöjä käsittelevä yo-info on kaikille yhteinen. 
Se pidetään keskiviikkona 22.1. klo 8.30–9.30 alasalissa.

KEVÄÄN 2020 YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Kaikki kokeet alkavat klo 9.00 (paikalla oltava klo 8.00)! 

ti 10.3.  äidinkieli, lukutaidon koe sekä suomi toisena kielenä -koe
to 12.3.  äidinkieli, kirjoitustaidon koe
pe 13.3.  vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ma 16.3.  toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä
ke 18.3.  matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
pe 20.3. vieras kieli, pitkä oppimäärä
ma 23.3. saamen äidinkielen koe
ti 24.3.  uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia,   
  maantiede, terveystieto
to 26.3.  psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia

Jokainen ilmoittautuu yo-kirjoituksiin sähköisesti Wilman 
kautta. RO tarkistaa ilmoittautumisen ja tulostaa lomak-
keen. Kokelas käy ryhmänohjaajan luona allekirjoituksel-
laan vahvistamassa ilmoittautumisensa oikeellisuuden. 
Ilman allekirjoitusta ilmoittautuminen ei lähde YTL:ään. 
Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 22.5. Ryhmänoh-
jaaja palauttaa allekirjoitetut lomakkeet viim. maanan-
taina 25.5. kansliaan.

Syksyn 2020 ylioppilaskokeiden aikataulut voit katsoa 
täältä: https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkin-
to/koepaivat/syksyn-2020-koepaivat

SYKSYN 2020 YLIOPPILASKIRJOITUKSET

Jokainen kirjoituksiin osallistuva käy kahdessa yo-infossa. 
Toinen on ilmoittautumiseen liittyvä ja toinen yo-kirjoitusten 
käytäntöjä käsittelevä yo-info. Ilmoittautumiseen liittyvistä 
infoista valitaan yksi:

 ke 6.5. klo 8.30–9.30 (luokka 47)
 ke 13.5. klo 8.30–9.30 (luokka 47)
 pe 15.5. klo 12–13 (luokka 47)

Yo-kirjoitusten käytäntöjä käsittelevä yo-info on kaikille 
yhteinen. Se pidetään syksyllä 2020 erikseen ilmoitettavana 
ajankohtana.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2020-koepaivat
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/syksyn-2020-koepaivat
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AINEVALINTAKORTTI 
 
 

OPPIAINE PAKOLLISET KURSSIT SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 

 
 

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, ÄI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

KIELET 
 

A-KIELI EN, RA, SA, VE, EA 1  2  3  4  5  6 7 8 9 10 11 
A-KIELI EN, RA, SA, VE, EA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
A-KIELI RU 1  2  3  4  5  6 7  8 
B1-KIELI RU 1  2  3  4  5 6  7  8 
B2-KIELI RA, SA 1 2 3 4 5 6 7 8 
B3-KIELI RA, SA, VE, IA, EA 1 2 3 4 5 6 7 8 
B3-KIELI RA, SA, VE, IA, EA 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
MATEMATIIKKA 

 
PITKÄ, MAA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
LYHYT, MAB 1 2 3 4 5 6 7  8  9 

 
YMPÄRISTÖ-JA LUONNONTIETEELLISET AINEET 

 
BIOLOGIA, BI 1 2 3 4 5 6 
MAANTIEDE, GE 1 2 3 4 5 6 
FYSIIKKA, FY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
KEMIA, KE 1 2 3 4 5 

UUDEN OPSIN AINEVALINTAKORTTI 
 

 
 
OPPIAINE PAKOLLISET KURSSIT SYVENTÄVÄT JA SOVELTAVAT KURSSIT 

 
 
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS, ÄI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 
KIELET 
 

A-KIELI EN, RA, SA, VE, EA 1  2  3  4  5  6 7 8 9 
A-KIELI EN, RA, SA, VE, EA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A-KIELI RU 1  2  3  4  5  6 7  8 
B1-KIELI RU 1  2  3  4  5 6  7  8 
B2-KIELI RA, SA 1 2 3 4 5 6 7 8 
B3-KIELI RA, SA, VE, IA, EA 1 2 3 4 5 6 7 8 
B3-KIELI RA, SA, VE, IA, EA 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
MATEMATIIKKA 

YHTEINEN OPINTOKOKONAISUUS 1 
LYHYT, MAB 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
PITKÄ, MAA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 
YMPÄRISTÖ-JA LUONNONTIETEET 
 

BIOLOGIA, BI 1 2 3 4 5 6 
MAANTIEDE, GE 1 2 3 4 5 
FYSIIKKA, FY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
KEMIA, KE 1 2 3 4 5 

KATSOMUSAINEET 

USKONTO/ET 
EV.LUT       /ORT       / ET   

 
 
 
1  2  3 4 5 6 7 

 
HUMANISTIS-YHTEISKUNNALISET TIETEET 
FILOSOFIA, FI 1 2 3 4 5 6 
PSYKOLOGIA, PS 1 2 3 4 5 6 7 
HISTORIA, HI 1 2 3 4 5 6 7 8 

FILOSOFIA, FI 1 2 3 4 5 6 YHTEISKUNTAOPPI, YH 1 2 3 4 5 6 

 
PSYKOLOGIA, PS 1 2 3 4 5 6 7 
HISTORIA, HI 1 2 3 4 5 6 7 8 
YHTEISKUNTAOPPI, YH 1 2 3 4 5 6 

 
USKONTO/ELÄMÄNKATSOMUSTIETO 
EV.LUT       /ORT       / ET   

 
1  2 3 4 5 6 

TERVEYSTIETO, TE 1 2 3 4 
MUSIIKKI, MU 1 2 3-4 5 6 7-8 9-10 10-11 
KUVATAIDE, KU 1 2 3 4 5 6 
LIIKUNTA, LI 1 2 3 4 5 8 9 
OPINTO-OHJAUS, OP 1 2 3 4 5 6 

 
ILMAISUTAITOAINEET 
(suoritettava lukion aikana vähintään 12 kurssia) 

 
KIRJALLINEN ILMAISU, KIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
MEDIA, ME 1 2 3 4 5 6 
PUHEILMAISU, PU 1 2 3 4 5 6 7 
TANSSI, TA 1 2 3 4 5 6 7 
TEATTERI, TEA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VALO-JA ÄÄNITEKNIIKKA, VÄT 1 2 3 4 
LAVASTUS, LA 1 2 

 

 
 
 

VALITTUJA KURSSEJA YHTEENSÄ 
 

Saadakseen päättötodistuksen opiskelijan on suoritettava 75 kurssia, joista pakollisia tulee olla vähintään 
47, syventäviä 10 ja ilmaisutaitoaineita vähintään 12 kurssia. Valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 8§:ssä 
sää- detystä pakollisten kurssien määrästä opiskelija voi vähentää kahdeksan kurssia. Lukion jokaisen 
oppiaineen pakollisista kursseista on kuitenkin suoritettava vähintään puolet. 

TERVEYSTIETO, TE 1 2 3 4 
 
TAITO-JA TAIDEAINEET 
LIIKUNTA, LI 1 2 3 4 5 8 9 
MUSIIKKI, MU 1 2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 
KUVATAIDE, KU 1 2 3 4 5 6 
 
OPINTO-OHJAUS, OP 1 2 3 4 5 6 
TEEMAOPINNOT 1 2 3 
 
ILMAISUTAITOAINEET (suoritettava lukion aikana vähintään 12 kurssia) 
 
KIRJALLINEN ILMAISU, KIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
LAVASTUS, LA 1 2 
MEDIA, ME 1 2 3 4 5 6 
PUHEILMAISU, PU 1 2 3 4 5 6 7 
TANSSI, TAN 1 2 3 4 5 6 7 
TEATTERI, TEA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
VALO-JA ÄÄNITEKNIIKKA, VÄT 1 2 3 4 

 
VALITTUJA KURSSEJA YHTEENSÄ 

 
Saadakseen päättötodistuksen opiskelijan on suoritettava 75 kurssia, joista pakollisia tulee olla vähintään 
47, syventäviä 10 ja ilmaisutaitoaineita vähintään 12 kurssia. Valtioneuvoston asetuksen (955/2002) 8§:ssä 
sää- detystä pakollisten kurssien määrästä opiskelija voi vähentää kahdeksan kurssia. Lukion jokaisen 
oppiaineen pakollisista kursseista on kuitenkin suoritettava vähintään puolet. 

Ainevalintakortti 
oppiaine          pakolliset kurssit     syventävät/soveltavat kurssit

sää

4746

Kurssitarjottimen lyhenteet

Kurssitarjotin on nähtävillä Wilmassa. 

Lukuohje kurssien tunnuksiin: esim.  MAA02.3 -> MAA = oppiaine, 02 = kurssinu-
mero, 3 = ryhmätunnus. RUB101.2 -> RU = ruotsi, B1 = kielen taso, 01 = kurssinu-
mero, 2 = ryhmätunnus 

Kallion lukion oppiaineet:

ÄI   äidinkieli ja kirjallisuus  ENA A-englanti
SAA A-saksa    VEA A-venäjä
RAA  A-ranska   EAA A-espanja
RUA A-ruotsi
RUB  B-ruotsi    SAB2 B2-saksa  
RAB2 B2-ranska   RAB3 B3-ranska
SAB3 B3-saksa   IAB3 B3-italia
EAB3 B3-espanja     
VEB3 B3-venäjä   FY fysiikka
     GE maantiede
MAA pitkä matematiikka  HI historia
MAB lyhyt matematiikka   UO  uskonto (ort.)
MAY   matematiikka, yhteinen   FI filosofia
 opintokokonaisuus    

KE kemia    TE terveystieto
BI biologia    KU kuvataide
UE uskonto (ev.lut.)   OP opinto-ohjaus
ET elämänkatsomustieto 
PS psykologia   PU puheilmaisu
     TEA teatteri    
MU musiikki   LA lavastus  
LI liikunta    
ME media     
TAN  tanssi    
KIL kirjallinen ilmaisu  
VÄT valo- ja äänitekniikka
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Lukuvuoden tapahtumat ja aikatauluLukuvuoden tapahtumat ja aikataulu 1. JAKSO      8.8. - 27.9. 

VKO 32
to 8.8.     Lukuvuoden aloitus kello 10,  
     kello 12 uudet opiskelijat, 
     ro-tunti
pe 9.8.     Joustolla ro-tuokio tarpeen  
     vaatiessa

VKO 33
ma 12.8. 
ti 13.8. 
ke 14.8. 
to 15.8.     Ilmoittautuminen ylimääräi- 
     seen kokeeseen klo 14 
     mennessä 
pe 16.8. 
 
VKO 34
ma 19.8. 
ti 20.8.     Ykkösten ryhmäytymispäivä
ke 21.8.     Ylimääräinen koe klo 16.30– 
       19.30
to 22.8. 
pe 23.8.     Tervetulojuhla kello 13. 
     Joustolla pidetään 3. rivin  
     oppitunti.
  
VKO 35                       
ma 26.8. 
ti 27.8. 
ke 28.8.     Syksyn -19 yo-info klo 8.30– 
     9.30. 
     1. vuosikurssin 
     vanhempainilta klo 18. 
to 29.8. 
pe 30.8.
  

VKO 36
ma 2.9. 
ti 3.9.  
ke 4.9. 
to 5.9. 
pe 6.9. 
  
VKO 37
ma 9.9.  
ti 10.9. 
ke 11.9. 
to 12.9. 
pe 13.9.   

VKO 38
ma 16.9.     Yo-koe: lyhyt vieras kieli 
ti 17.9.  
ke 18.9.     Yo-koe: äidinkieli, lukutaito 
to 19.9.     Koe rivi 2
pe 20.9.     Yo-koe: pitkä vieras kieli
     Koe rivi 3

VKO 39                          
ma 23.9.     Yo-koe: saamen kieli
     Koe rivi 4
ti 24.9.       Yo-koe: matematiikka
     Koe rivi 5
ke 25.9.      Koe rivi 6
to 26.9.      Yo-koe: PS, FI, HI, FY, BI
     Koe rivi 7
pe 27.9.      Yo-koe: ruotsi
     Koe rivit 1 ja 8

= 1. vsk

= 2. - 4. vsk

= kaikki
Lukuvuoden aikataulu

Tervetulojuhla. 
Kuva: Ukri Pulliainen. 
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2. JAKSO      2.10. – 28.11.

VKO 40                          
ma 30.9.
ti 1.10.     Yo-koe: äidinkieli, kirjoitus- 
     taito sekä suomi toisena  
     kielenä
ke 2.10.
to 3.10.     Yo-koe: UE, ET, YH, KE, GE, TE
pe 4.10 

VKO 41
ma 7.10. 
ti 8.10.
ke 9.10. 
to 10.10. 
pe 11.10. 
  
VKO 42      Syysloma 14.–18.10.

VKO 43
ma 21.10. 
ti 22.10.     1. jakson arvosanat Wilmaan
ke 23.10.   Kevään yo-info klo 8.30–9.30   
    (ilmoittautumisinfo)
to 24.10.   Koepalaute klo 11–12. Ilmoit- 
    tautuminen 1. jakson ylimää- 
    räiseen kokeeseen klo 14 men- 
    nessä. Kirjamessut alkavat.
pe 25.10.  Kirjamessut
  
VKO 44
ma 28.10. 
ti 9.10. 
ke 30.10.   Kevään yo-info klo 8.30–9.30  
     (ilmoittautumisinfo)
to 31.10.    Ylimääräinen koe klo 16.30– 
     19.30. 
    Syksyn ylioppilailla   
        oltava kurssit koossa   
     päättötodistusta varten.

pe 1.11.     Kevään yo-info klo 12–13  
      (ilmoittautumisinfo)
  
VKO 45                           
ma 4.11. 
ti 5.11. 
ke 6.11.     2.–4. vsk:n vanhempainilta  
     klo 18
to 7.11. 
pe 8.11. 
  
VKO 46
ma 11.11.  Ylimääräisen kokeen arvosanat  
     Wilmaan. Edellisen lukuvuoden  
         O-arvosanat vanhenevat.
ti 12.11. 
ke 13.11. 
to 14.11. 
pe 15.11. 
  
VKO 47
ma 18.11.  Koe rivi 2
ti 19.11.     Koe rivi 3
ke 20.11.    Koe rivi 4
to 21.11.    Koe rivi 5
pe 22.11.   Koe rivi 6. 
     Kevään 2019 yo-  
         ilmoittautuminen päättyy.
  
VKO 48
ma 25.11.  Koe rivi 7
ti 26.11.     Koe rivit 1 ja 8

= 1. vsk

= 2. - 4. vsk 2. JAKSO      30.9. – 26.11. 3. JAKSO    27.11.2019 - 4.2.2020

VKO 2                        
ti 7.1.    Ylimääräisen kokeen 
    arvosanat Wilmaan
ke 8.1. 
to 9.1. 
pe 10.1. 
  
VKO 3
ma 13.1. 
ti 14.1.    Avoimet ovet klo 14–15.30
ke 15.1. 
to 16.1. 
pe 17.1. 
la 18.1.    Tapahtumapäivä

VKO 4
ma 20.1. 
ti 21.1. 
ke 22.1.    Kevään yo-info klo 8.30–9.30  
    (käytänneinfo)
to 23.1. 
pe 24.1. 

VKO 5                          
ma 27.1.    Koe rivi 2
ti 28.1.    Koe rivi 3
ke 29.1.    Koe rivi 4 
to 30.1.    Koe rivi 5
pe 31.1.    Koe rivi 6 

VKO 6
ma 3.2.      Koe rivi 7
ti 4.2.         Koe rivit 1 ja 8

  
ke 27.11.
to 28.11.
pe 29.11. 
  
VKO 49
ma 2.12. 
ti 3.12. 
ke 4.12. 
to 5.12.    Yo-juhlan harjoitukset klo 10.  
    Yo-juhla kello 14.
pe 6.12.    Itsenäisyyspäivä, ei koulua 

VKO 50
ma 9.12. 
ti 10.12.    2. jakson arvosanat Wilmaan
ke 11.12.   Avoimet ovet klo 13–15
to 12.12.   Koepalaute klo 11–12. 
    Ilmoittautuminen 2. jakson yli- 
    määräiseen kokeeseen klo 14
    mennessä.
pe 13.12. 
 
VKO 51
ma  16.12. Ylimääräinen koe klo 16.30– 
    19.30
ti 17.12.
ke 18.12. 
to 19.12.  Opetus päättyy klo 11. Joulu- 
    juhla klo 13 Työväenopistolla,  
   Helsinginkatu 26.                
   Piirileikit koululla juhlan jälkeen. 
pe 20.12.  RO-tuokio klo 8.30, joulukirkko 
   / vaihtoehtoinen tilaisuus klo  
   9.00, tiernat n. klo 9.45

     Joululoma 
     23.12.2019–6.1.2020
  

= 1. vsk

= 2. - 4. vsk

= kaikki

2. JAKSO      30.9. – 26.11.
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4. JAKSO      6.2. - 4.4.

ke 5.2.    
to 6.2. 
pe 7.2. 

VKO 7
ma 10.2. 
ti 11.2.    Proggisesittely klo 9.45–11
ke 12.2.
to 13.2.    Penkkarit. Vain rivin 1 tunti  
    pidetään.
pe 14.2.    Wanhojen tanssit Kattilahallis- 
    sa klo 14 ja klo 17. Opetus  
    päättyy klo 13, rivin 3. oppi- 
    tunti pidetään joustolla.
 
VKO 8        Talviloma 17.–21.2.

VKO 9
ma 24.2. 
ti 25.2.    3. jakson arvosanat Wilmaan
ke 26.2.  
to 27.2.    Koepalaute klo 11–12. Ilmoit- 
    tautuminen 3. jakson ylimää- 
    räiseen kokeeseen klo 14
    mennessä.
pe 28.2. 

VKO 10                        
ma 2.3. 
ti 3.3. 
ke 4.3.    Ykkösten vanhempainilta klo  
    18
to 5.3.    Ylimääräinen koe klo 16.30– 
    19.30
pe 6.3. 
  
VKO 11
ma 9.3. 

ti 10.3.     Yo-koe: äidinkieli, lukutaidon  
     koe sekä suomi toisena kielenä   
     -koe
ke 11.3. 
to 12.3.     Yo-koe: äidinkieli, 
     kirjoitustaidon koe
pe 13.3.     Yo-koe: lyhyt vieras kieli 
 

VKO 12
ma 16.3.     Yo-koe: ruotsi
     Ylimääräisen kokeen arvosanat  
     Wilmaan. 1. jakson O-arvo - 
     sanat vanhenevat.
ti 17.3. 
ke 18.3.     Yo-koe: matematiikka
to 19.3. 
pe 20.3.     Yo-koe: vieras kieli, pitkä oppi- 
     määrä 

VKO 13
ma 23.3.     Yo-koe: saamen kieli
ti 24.3.     Yo-koe: UE, ET, YH, KE, GE, TE.
ke 25.3.     Koe rivi 2
to 26.3.     Yo-koe: PS, FI, HI, FY, BI
     Koe rivi 3
pe 27.3.     Koe rivi 4

VKO 14
ma 30.3.     Koe rivi 5
ti 31.3.     Koe rivi 6
ke 1.4.     Koe rivi 7
to 2.4.     Koe rivit 1 ja 8

= 1. vsk

= 2. - 4. vsk  4. JAKSO         5.2. – 2.4. 5. JAKSO     3.4. - 30.5.

pe 3.4. 

VKO 15
ma 6.4. 
ti 7.4.
ke 8.4. 
to 9.4.
pe 10.4.    Pitkäperjantai, ei koulua
  
VKO 16
ma 13.4.    2. pääsiäispäivä, ei koulua
ti 14.4. 
ke 15.4.    4. jakson arvosanat Wilmaan
to 16.4.    Koepalaute klo 11–12. 
    Ilm.4.jakson ylimääräiseen   
       kokeeseen klo 14 mennessä.
pe 17.4. 

VKO 17
ma 20.4. 
ti 21.4. 
ke 22.4.  
to 23.4.    Ylimääräinen koe klo 16.30–  
       19.30. Kuvataidelukion tunnit   
    etäopiskeluna pääsykokeen
    vuoksi.
pe 24.4. 

VKO 18
ma 27.4. 
ti 28.4. 
ke 29.4.     Ylimääräisen kokeen arvosanat   
      Wilmaan. Toisen jakson O-arvo-  
      sanat vanhenevat. Kevään yliop-  
    pilailla oltava kurssit koossa   
     päättötodistusta varten.
to 30.4.    Vapaapäivä
pe 1.5.    Vapunpäivä, ei koulua
  
VKO 19                         
ma 4.5. 

ti 5.5. 
ke 6.5.     Syksyn yo-info klo 8.30–9.30   
       (ilmoittautumisinfo)
to 7.5. 
pe 8.5.     Syksyn yo-info klo 12–13   
       (ilmoittautumisinfo)  
VKO 20
ma 11.5. 
ti 12.5. 
ke 13.5.     Syksyn yo-info klo 8.30–9.30   
     (ilmoittautumisinfo)
to 14.5. 
pe 15.5. 
  
VKO 21
ma 18.5     Koe rivi 1
ti 19.5.     Koe rivi 2
ke 20.5.     Koe rivi 3 
to 21.5.      Helatorstai, ei koulua
pe 22.5.     Koe rivi 4. Syksyn 2019 yo-  
         ilmoittautuminen päättyy.
VKO 22
ma 25.5.     Koe rivi 5
ti 26.5.     Koe rivi 6
ke 27.5.      Koe rivi 7. Vesisota.
to 28.5.     Koe rivi 8. Opiskelijakunnan   
      järjestämä tapahtumapäivä.
pe 29.5.     Arvosanat Wilmaan, koepalate.   
     Ilm. 5. jakson ylimääräiseen
     kokeeseen klo 13 mennessä. Yo-  
        juhlan harjoitukset (ajankohta   
      ilmoitetaan myöhemmin).
la 30.5.     YO- ja kevätjuhla kello 10 Kult-  
       tuuritalolla, Sturenkatu 4. Muu   
        ohjelma päätetään lukuvuoden   
     aikana.

VKO 23
to 4.6.     Ylimääräinen koe kello 10.00–  
         13.00

= 1. vsk

= 2. - 4. vsk

= kaikki

 4. JAKSO         5.2. – 2.4.
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Oppikirjat 2019–20
Äidinkieli ja 
kirjallisuus

Karhumäki 
ym.

Jukola: Tekstioppi, 
Kielikirja ja kurssi-
vihkot 1–2 ja 4–6

Sanoma Pro 1–6

sovitaan kurssin 
alussa

7–11

A-englanti Karapalo 
ym.

Insights 1, 2, 3 Otava 1–3

Insights 4, 5, 6 4–6
Insights 7 7 
Insights 8 8

A-ruotsi Koivunen 
ym.

Inne 1–8 Otava 1–8

B-ruotsi Appel ym. Precis 1–7/ ePrecis 
1–7

Sanoma Pro 1–7

A-saksa  Unter uns 1–3 e-Oppi Oy 1–3
Unter uns 4 4

Honkavaara 
ym.

Genau 6 Sanoma Pro 5

Matschke 
ym.

Genau 7–8 6–8

materiaali 
opettajalta

10–11

B3-saksa Bär ym. Magazin.de 1, 2, 3 Otava 1–3
Magazin.de 4, 5, 6 4–6
Magazin.de 7, 8 7–8
materiaali 
opettajalta

10

AINE TEKIJÄ NIMI KUSTANTAJA KURSSIT

A-ranska Altschuler 
ym.

Escalier 2 Sanoma Pro 1

Raitala ym. Voilà 4 Otava 2–3
Altschuler 
ym.

Escalier 3 (LOPS 
2016)

Sanoma Pro 4–5

Altschuler 
ym.

Escalier 4 (LOPS 
2016)

Sanoma Pro 6–7

Kivivirta Abi Ranska Otava
Systématique (A-
ranskan kielioppi)

Opetushallitus 1–9 

B2-ranska Altschuler 
ym.

Escalier 4 (LOPS 
2016)

SanomaPro 7–8

Kivivirta Abi Ranska Otava 10

B3-ranska Granath ym. Escalier 1 SanomaPro 1–2
Altschuler 
ym.

Escalier 2 3–4

Escalier 3 (LOPS 
2016)

5–6

Kivivirta Abi Ranska Otava 7–8

B3-venäjä Allen ym. Ponjatno 1 Finn Lectura 1–3
Ponjatno 2 4–6

A-espanja ilmoitetaan kurssin 
alussa

B3-espanja Kokkonen-
Lozano ym.

iNos vemos! 1–6 Otava 1–6

González 
ym.

iDime! 3 Otava 7

Kokkonen-
Lozano ym.

iDime! 4 8

ilmoitetaan kurssin 
alussa

9–10

AINE TEKIJÄ NIMI KUSTANTAJA KURSSIT
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AINE TEKIJÄ NIMI KUSTANTAJA KURSSIT

B3-italia Imperato 
ym.

Bella Vista Sanoma Pro 1–3

Bali ym. Espresso 2 Otava 4–6
ilmoitetaan kurssin 
alussa

7–9

Matematiikka
MAY1 Etelämäki 

ym.
Lukion yhteinen 
matematiikka

Edita 1

Matematiikka 
pitkä 

Heiskanen 
ym.

Tekijä pitkä mate-
matiikka (paperi tai 
digi)

SanomaPro 2–13

Sovitaan kurssin 
alussa

14–15

Mannila ym. Kaikki kurssit: 
MAOL-taulukot 
(miel. digi)

Otava

Matematiikka 
lyhyt

Ekonen ym. Tekijä lyhyt mate-
matiikka (paperi tai 
digi)

Sanoma Pro 2–9

Mannila ym. Kaikki kurssit: 
MAOL-taulukot 
(miel.digi)

Otava

Biologia    Happonen 
ym.

BIOS 1–5 Sanoma Pro 1–5

Maantiede Cantell ym. GEOS 1–4 Sanoma Pro 1–4
     
Fysiikka FY1–3 Tabletkoulu Tabletkoulu 1–3

Sovitaan kurssin 
alussa

4–6

AINE TEKIJÄ NIMI KUSTANTAJA KURSSIT

Havukainen 
ym.

Fysiikka Sanoma Pro 7

Mannila ym. Kaikki kurssit: 
MAOL-taulukko

Otava

Kemia Turpeenoja 
ym.

MOOLI 1–5 (LOPS 
2016, paperi tai 
digi)

Otava 1–5

kaikki kurssit: 
MAOL-taulukot 
(uusin painos)

Otava

Uskonto   UE1–6 Tabletkoulu Tabletkoulu 1–6

Elämänkatso-
mustieto

Sovitaan kurssien 
alussa

1–6

Filosofia Hallamaa 
ym.

Minerva 1–4 Edita 1–4

Psykologia PS1–5, PS7–8 
Tabletkoulu

Tabletkoulu 1–5, 7–8

Historia Tarkista opettajan 
mukaan: HI1–6 
Tabletkoulu TAI 
Kaikkien aikojen 
historia 1–6 

Tabletkoulu/
Edita

1–6

Yhteiskuntaoppi Tarkista opettajan 
mukaan: YH1–2 
Tabletkoulu TAI 
Kansalainen 1–2 

Tabletkoulu/
Edita

1–2

YH3–4 Tabletkoulu Tabletkoulu 3–4

Terveystieto TE1–3 Tabletkoulu Tabletkoulu 1–3
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Kallion opettajat

(etunimi.sukunimi@edu.hel.fi)

Aalto, Jari (JAA)    historia, yhteiskuntaoppi, 
     apulaisrehtori  
Bodson, Alex (ABO, 17D)   liikunta, terveystieto   
Düssel, Natalia (NAD)   erityisopetus (virkavapaalla)
Havia, Jaana (JHA)   venäjä, ranska    
Harju, Matias (MHA)   musiikki, äänitekniikka (virkavapaalla)

Harju, Sampo (SAH)   puheilmaisu
Havo, Eva (EHA)    kirjallinen ilmaisu   
Jagt, Kari (KAJ)    teatteri
Jalerva, Mia (MJA)   valotekniikka
Jokinen, Risto (RJO, 19A)  fysiikka, matematiikka 

Julin, Sami (SJU)    matematiikka    
Karkamo, Tuomas (TUK, 19C)  matematiikka    
Kaseva, Tuomas (TKA)   media    
Kataja, Monja (MKA, 16)  äidinkieli ja kirjallisuus    
Koivunen, Marjut (MAK, 17A)  ruotsi    

Kokkonen-Lozano, Kirsi-Marja (KIL) espanja 
Koski, Ranja (RKO)   terveystieto   
Kulmanen, Riitta (RIK)   äidinkieli ja kirjallisuus, media  
Kähkönen, Heli (HEK, 19B)  ruotsi     
Laitinen, Anu (ALA)    opinto-ohjaus  

Laurila, Sari (SAL, 18A)   biologia, maantiede   
Lehtinen, Emilia (ELE)   media    
Meinander, Päivi (PÄM, 18B)  englanti    
Mäkilä, Ulla (UMA, 19D)   matematiikka    
Mäkinen, Ari (ARM)   rehtori    

Mäkinen, Mirva (MIM)   tanssi     
Niemi, Ari-Pekka (ANI, 17E)  äidinkieli ja kirjallisuus   
Pasula, Susanna (PAS)   kirjallinen ilmaisu, media, 
     äidinkieli ja kirjallisuus 
Peltoniemi, Mikko (PEM)  opinto-ohjaus
Pettersson, Joona (JOP)   media

Pulliainen, Ukri (UPU, 18D)  filosofia, elämänkatsomustieto  
Rantamäki, Liisa (LIR, 18E)  kemia, biologia, maantiede, 
     matematiikka 
Rantanen, Virva  (RAV)   erityisopetus
Saari, Hanna (HSA, 17B)   saksa    
(hanna.m.saari@edu.hel.fi)

Sidoroff, Markus (MAS)   musiikki   
Sinkkonen, Kati (KAS, 19E)  englanti   
Toikko, Juulia (JTO)   uskonto
Tuominen, Joonas (JOT)   musiikki
Untamala, Annemari (ANU)  teatteri, 
     taideopetuksen koordinointi

Viita, Aija (AVI)     kuvataide, lavastus   
Vuorio-Hellman, Irma (IVU, 18C)  uskonto, psykologia   
Väntänen, Niina (NIV, 17C)  historia, yhteiskuntaoppi
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Kalliolle kukkulalle...
Avoimet ovet = Erityisesti peruskou-
lun päättäville tarkoitettu mahdolli-
suus tutustua kouluumme.

Joulukirkkoon parijonossa = Kun 
kalliolaiset kulkevat kellojen soidessa 
parijonossa kirkkoon, Karhupuiston 
laidalla asuvat sanovat joulunajan 
alkavan.

Kalliolle kukkulalle = Kalliolaisten 
oma kansallislaulu, joka pitää osata 
laulaa vähintään yhdessä stemmassa.

Kallion lukion yo-lakki = Ensim-
mäinen suomalaisen lukion ikioma 
yo-lakki, jonka sisävuoresta löytyy 
koulun logo. 

KirjaKallio = Puhiksen ja kirjallisen 
ilmaisun yhteistyöproduktio, joka 
tekee kirjallisuuden kentällä moni-
puolista työtä, mm. vastaa Helsingin 
Kirjamessujen nuortenkirjalavan koko 
ohjelmasta suunnitteluineen ja toteu-
tuksineen.

Kirjoituskilpailu = Vuosittainen kir-
jallisen taituruuden mittelö, jossa an-
siokkaimmat runot, novellit ja muut 
palkitaan komeasti. Osallistuminen 
tapahtuu salanimellä.

Mäkisen kone = Kallion oma kult-
tibändi, opettajat elementissään 
lukuvuoden viimeisessä päivänavauk-

ja muita kalliolaisia perinteitä

Studia generalia = Eri alojen huiput 
puhuvat salissa taiteesta, työstä ja 
elämästä.

Tapahtumapäivä = Koulu esittäytyy 
huoltajille, ystäville ja tuleville kalli-
olaisille – tarjolla oppitunteja, esityk-
siä, kahvia, pullaa ja muuta mukavaa.

Tervetulojuhla = Ykkösten siirtymä-
riitti varsinaisiksi kalliolaisiksi pian 
koulun alkamisen jälkeen elokuussa. 

Tiernapojat = Syyslukukauden viimei-
sen työpäivän performanssi, jossa 
kalliolaiset esittävät tulkintansa pe-
rinteikkäästä Tiernapoika-esityksestä.

Vesisota = Toukokuinen ilottelu, 
jossa mitellään naapurikoulun kanssa 
Torkkelinmäen herruudesta aseina 
ämpärit, vesi-ilmapallot ym. Konkarit 
varautuvat vaihtovaattein. Iskulau-
seena ”Torkkeli on snorkkeli”.

Väittelykilpailu = Toinen vuosittainen 
puhetaidon kilpailu, jossa punnitaan 
perustelu-, yhteistyö- ja esiintymis-
taitoja.

Wanhat = Kakkosten tähtihetki! 
Pukuloistoa ja sulavia askelkuvioita 
parhaat päällä.

sessa. Bändin nimi on kulkenut 
Nyyssösen koneesta pelkän Koneen 
kautta keväästä 2018 lähtien Mäkisen 
koneeksi.

Penkkarit = Karnevaali, jossa abit 
hyvästelevät koulun: abilaulut, rekat, 
pukuteema.

Piirileikit = Kallion yhteisöllisimpiä 
perinteitä: koko koulu kokoontuu 
joulujuhlan jälkeen tanssimaan piiri-
leikkejä saliin.

Potkiaiset = Kakkosten abeille järjes-
tämä gaala, jossa abeja mm. palki-
taan erilaisissa kategorioissa ja jossa 
abivideo saa ensi-iltansa.

Puhekilpailu = Vuosittainen puhe-
taidon mittelö, jossa selviää, kuka 
parhaiten hallitsee vaikuttamisen 
taidon.

Päivänavaukset = Kallion perinteistä 
kuuluisimpia ja tärkeimpiä: show’ta, 
syvyyttä, iloa, surua, puhetta, lau-
lua, draamaa jopa viitenä aamuna 
viikossa.

Saippuakuplamarssi = Vapunajan 
rauhanjulistus, jossa kalliolaiset jal-
kautuvat Kallion kaduille.

Sata aamua = Abiturienttien aamun-
avaus, sata aamua penkkareihin. Tiernapojat. Kuva: Ukri Pulliainen. 
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 Tuntikiertokaavio :

maanantai tiistai keskiviikko torstai perjantai

8.10–9.25 
8.20–9.35

7 
kaupunki

2 8
kaupunki

1 5 
kampus

9.25–9.45 
9.35–9.45

välitunti välitunti välitunti välitunti välitunti

9.45–
11.00

6 
kaupunki

3 1 3 4

11.00–
12.00

1. ruoka
1. ruoka

1. ruoka RO 1. ruoka 1. ruoka

2. ruoka 2. ruoka RO 2. ruoka 2. ruoka 2. ruoka

12.00–
13.15

5 
kampus

6 
kaupunki

5 
kampus

6 
kaupunki

JOUSTO 
12.00–12.45

13.15–
13.30

välitunti välitunti + 
välipala

välitunti välitunti+ 
välipala

välitunti 12.45–
13.00

13.30–
14.45

4 7 
kaupunki

4 7 
kaupunki

2
13.00–14.15

14.45–
15.00

välitunti + 
välipala

välitunti välitunti + 
välipala

välitunti välitunti+ välipala 
14.15–14.30

15.00–
16.15

1 8 
kaupunki

2 8 
kaupunki

3
14.30–15.45

16.15–
17.30

* 8 
kaupunki

* * *

Kallion lukion ja Helsingin kuvataidelukion tuntikiertokaavio 2019 – 2020

• YKKÖSKAMPUKSEN (Alppila, Kallio, Kielilukio, Kuvataidelukio) YHTEISET RIVIT 5, 6, 7 ja 8
• RIVIT 6, 7 ja 8 OVAT KAIKKIEN KAUPUNGIN LUKIOIDEN YHTEISIÄ


