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KORKEA-ASTEEN TAPAHTUMIA JA 
MAHDOLLISUUKSIA

1) KORKEAKOULUJEN JÄRJESTÄMÄT INFOTILAISUUDET 
Syksyn ja talven mittaan korkeakoulut järjestävät tapahtumia lukiolaisille. Osa tapahtumista 
on verkossa ja osaan voi osallistua paikan päällä. Tapahtumiin voit tutustua kootusti täällä: 
https://docs.google.com/document/d/126uPQJgh4354CAWaOqqVw9Q3d5PqcLpH9Zv8Oe
ix8MQ/edit?usp=sharing

2) VIERAILUT JA VIERAILIJAT LYSEOLLA
Esimerkkejä tänä syksynä jo tarjotuista tai tulevista infoista: 
● Helsingin yliopisto, Teologian opinnot, FI01 opintojakso ma 26.9.
● Itä-Suomen yliopisto, Sosiaalitieteet, ÄI09 opintojakso ti 23.8. 
● Savonia AMk, Muotoilu ja restonomi-opinnot, KU05 ma 17.10.
● Studentum road show jatko-opintotapahtuma, info + ständi Lyseon aulassa, ma 31.10. 
● Itä-Suomen yliopiston fysiikan ja matematiikan laitoksen AbiTour esittelee 

matematiikan, fysiikan, kemian ja tietotekniikan opiskelua yliopistossa ti 8.11.
● Aallon International Business kandidaattiohjelman esittely, ENA08, ke 23.11.

https://docs.google.com/document/d/126uPQJgh4354CAWaOqqVw9Q3d5PqcLpH9Zv8Oeix8MQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/126uPQJgh4354CAWaOqqVw9Q3d5PqcLpH9Zv8Oeix8MQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/126uPQJgh4354CAWaOqqVw9Q3d5PqcLpH9Zv8Oeix8MQ/edit?usp=sharing
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3) LYSEON OPINTORETKET 
● ma 14.11 Korkea-asteen opintoihin tutustuminen Kuopiossa (Savonia AMK 

ja Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampus)
● to 24.11. Studia-messut Helsingissä

4) AVOIMEN AMK:N JA YLIOPISTON OPINTOTARJONTAAN TUTUSTUMINEN
● Lyseon opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa avoimen AMK:n tai avoimen 

yliopiston tarjoamia verkko-opintoja esim. projektiviikolla
● Xamk tarjoaa esim. “Löydä oma alasi! Sairaanhoitaja– ja 

terveydenhoitajaopinnot “ (2 op), “Löydä oma alasi! Liiketalouden 
tradenomiopinnot” (2 op)

● Eri yliopistoilla on laaja avoimen koulutustarjonta. Oulun yliopistolla esim. 
Johdatus lääketieteen alalle (2 op) ja Johdatus kasvatustieteen alalle (2 op)



HENKILÖKOHTAINEN OHJAUS

● Abit varaavat ajan omalta opinto-ohjaajalta henkilökohtaiseen 
ohjauskeskusteluun, jossa pohditaan lukion jälkeistä elämää ja 
jatko-opintovaihtoehtoja. Tapaamiset ovat jaksoissa 3 ja 4. Tapaamisia 
voi olla yksi tai useampi opiskelijan tarpeen mukaan. Myös 
ammatinvalintapsykologin tapaaminen on mahdollista

● Oman jatko-opintosuunnitelman kirjaaminen wilmaan.
● Kevään 2023 yhteishaku omatoimisesti tai ohjatusti.
● Opiskelijalla on oikeus hakeutua ohjaukseen vielä vuoden ajan 

valmistumisensa jälkeen ( jälkiohjaus)  

 





Mitä nuoret kaipaavat vanhemmilta 
valintojensa tueksi?

● kannustusta, mahdollisuuksiin uskomista
● osaamisen sanoittamista ja tunnistamista
● työntekoon ja pitkäjänteisyyteen kannustamista
● vaihtoehtojen avartamista
● keskustelua ja rinnalla kulkemista


