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Lukuvuoden tavoitteet: 
· Oppiminen ja opiskelu   

o Omien tavoitteiden asettaminen ja oppimista tukevan palautteen antaminen   
o Hyvä suoriutuminen ylioppilaskokeista 
o Uuden opetussuunnitelman omaksuminen 

· Yhteisöllisyys   
o Yhteiset tapahtumat ja niihin osallistuminen  
o Arkipäivän kohtaamiset   

· Tiedottaminen  
· Uusien opiskelutilojen ja olosuhteiden tehokas hyödyntäminen 



Lukion toisena vuotena
• kurssikertymä 45-60
• kurssit vaikeutuvat
• yo-suunnitelmat tarkentuvat
• keskittyminen yo-kirjoitusaineisiin
• vanhojen tanssit helmikuussa
• opiskelijoiden omat matkat



Koronan aiheuttamat järjestelyt
• Perusasiat: maskit, vain terveenä kouluun, käsihygienia ja muut

hygieniaohjeet
• Varaudutaan käyttämään erilaisia opetusjärjestelyjä esimerkiksi

vuoroluku ja osa oppitunneista etäopetuksena
• Ulkomaanmatkojen välttely: omaehtoinen karanteeni ulkomaanmatkan

jälkeen
• Noudatetaan viranomaisten ohjeita



Ylioppilastutkinto kevät 2022
• Viisi koetta:
• ÄIDINKIELI (kaikki suorittavat)
• TOINEN KOTIMAINEN
• VIERAS KIELI
• MATEMATIIKKA TAI
• REAALI

• Vähintään kolmesta ryhmästä suoritetaan vähintään neljä koetta.

• Yhden suoritetun kokeen pitää olla pitkän oppimäärän koe.

• Tutkinnossa voi olla eri tasoisia kokeita
• samasta aineesta.



Uusi laki ylioppilastutkinnosta
• oikeus osallistua S2 –kokeeseen muuttui
• tarkistusarvostelun tilalle oikaisumenettely
• vapaa uusimisoikeus
• hyvitykset lukemisen ja kirjoittamisen erityisvaikeudesta,

sairaudesta tai vammasta ja vieraskielisyydestä huomioidaan
pääosin lisäaikana



Sähköiset ylioppilaskokeet
• Kokeen järjestäminen

• langallinen suljettu koeverkko
• opiskelijan oma kone, kuulokkeet ja hiiri
• kirjoitetaan koulun auditoriossa ja luokkatiloissa
• normaalit erityisjärjestelyt voimassa
• koejärjestelmässä käytössä apuohjelmia esim. taulukkolaskenta,

laskin, piirto-ohjelma…
• kehittyvä järjestelmä



Sähköiset ylioppilaskokeet
• Kokeen muoto

• koeaika 6 tuntia
• kielten kokeissa vain yksi koe, ei erillistä kuuntelukoetta
• kokeissa voi olla erilaisia aineistoja ja esimerkiksi videoita

• Harjoittelu koululla
• kursseilla sähköisiä kokeita
• perusohjelmien harjoittelu
• työtavat



Koulun tukitoimet
• tukikurssit ja -opetus
• pajat
• läksypiiri
• tukiopetus
• kesäopetus
• Helsingin kaupungin verkkolukio

• verkkokursseja
• etäkursseja
• kaupunkitarjotin kursseja

• Opiskelijahuolto: kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, erityisopettaja
• Urheilulukio: psyykkiset valmentajat, fysioterapia, ravintovalmennus
• Urhea-kampus: Helsingin urheilulääkäriasema, Urhean palvelut
• Ruokapalvelut: aamupala, koululounas, päivällinen ja välipalat





Opiskeluhuolto tukemassa
Sara Kallio (os. Pajunen)
Psykologi
p. 040 664 5325
Huone 2. kerros 223
Ma-pe
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Hanna Kempe-Jalonen
Kuraattori
p. 040 160 7694
Huone 2. kerros 224
Ma-to

Milla Kelonurmi
Terveydenhoitaja
p. 050 310 5571
Huone 2. kerros 222
Ma-to

Piia Miettinen
Terveydenhoitaja
p. 050 310 5623
Perjantaisin

• Koululääkäri tavattavissa
ajanvarauksella

• Opiskeluhuollon tavoittaa wilman kautta tai
puhelimitse.

• Nuoren voi ohjata ottamaan suoraan yhteyttä ja
varaamaan ajan esim. tekstarilla tai wilma-viestillä.

• Nuoren luvalla huoltaja tai opettaja voi pyytää
meitä ehdottamaan hänelle tapaamisaikaa.

Olkaa rohkeasti yhteydessäJ



Urheilu – opiskelu – asuminen – ruokailut – terveydenhuolto
samalla kampuksella keskellä Helsinkiä

Urheilun ja opiskelun kampus
otettiin käyttöön 1.8.2021



Urhea-halli

• Kaikilla Märskyn opiskelijoilla käyttöoikeus
koulupäivinä klo 7-17

• Koulun erikoisohjelmien urheilijoilla HBA,
HAA, HFA, UEFA akatemia myös iltaisin,
viikonloppuisin ja loma-aikoina

• Urhean urheilija voi ostaa
urheiluakatemiakortin hintaan 195 e/vsi,
joka oikeuttaa käyttämään hallin
yleisharjoittelutiloja vapaasti aukioloaikoina

13



Urhea-koti
• Edelleen vapaita asuntoja
• 4-hengen soluja, kaksioita,

yksiöitä
• Yhteistiloja, pesula
• Sisäkautta kouluun ja

urheiluhalliin
• Hinnat 475 – 622 € / kk
• Mahdollisuus myös lyhyt-

aikaiseen ajoitukseen
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