
YSIEN KEVÄTINFO 2019



- Yhteishaun tulokset to 13.6.

-OPH lähettää sähköisen tuloskirjeen 

sekä hyväksytyille että valitsematta 

jääneille hakijoille 13.6.

-Hyväksytyille lähetetään myös samalla 

linkki paikan vastaanottamiseen 



-Paikka on otettava vastaan Kuopion lukioissa 

viimeistään ke 19.6., muissa kouluissa viimeistään to 

27.6.!

-Kuopion lukiot: Opiskelijan pitää käydä koululla 

ennen lukujärjestysten tekopäivää, jotta sähköisten 

järjestelmien käyttöoikeudet voidaan aktivoida. 

Samalla voi myös vahvistaa vastaanottavansa 

paikan.

-Muut koulut: Toimi valintakirjeessä olevien ohjeiden 

mukaan!



KUOPION LUKIOIDEN LUKUJÄRJESTYSINFOT:

Kallaveden lukion lukujärjestysinfot 18.6.2019:

Klo 10 19A ja 19B

Klo 12 19C ja 19D

Klo 14 19E

Infot ovat luokissa 501 ja 507.

Opiskelijat on jaettu sukunimen mukaan ryhmiin ja ryhmäjako löytyy 

Kallaveden lukion nettisivuilta.



Klassikan sisäänottopäivät ovat 18.6.2019 ja 19.6.2019:

Tiistaina 18.6. ryhmien ajat ovat:

klo 9.00 19 A

klo 10.00 19 B

klo 11.00 19 C

klo 13.00 19 D

klo 14.00 19 E

Keskiviikkona 19.6. ryhmien ajat ovat:

klo 9.00 19 F

klo 10.00 19 G

klo 12.00 19 H

Opiskelijat jaetaan sukunimen mukaan ryhmiin ja ryhmäjako löytyy kesällä 

Klassikan nettisivuilta.



Lumitissa lukujärjestysinfot seuraavasti

18.6. Taidelinjat (ryhmät A (Ilmaisutaito ja tanssi), B (musa 1) ja C (musa 2)
Paikalle klo 10.00 jossa kokoontuminen yhteiskoulun sisäpihalla

19.6 Yleislinja (ryhmät D, E ja F aakkosjärjestyksen mukaan)
Paikalle klo 10.00 jossa kokoontuminen yhteiskoulun sisäpihalla



Lyseon kesän ykkösten infopäivien ajat 18.6. ja 19.6:

ti 18.6. klo 10 19A ja 19C, 19E

ke 19.6. klo 10 19B ja 19D

Kotisivuille tulee tieto, mistä sukunimistä mihin kuuluu mihinkin ryhmään 

( esim. vaikka 19B Hil-Kek). 19E on IB-ryhmä.



Entä jos et päässyt sinne, minne halusit?

- Voit olla varasijalla ja päästä silti (vastaa puhelimeen!)

- Voit hakea lisähaussa (lukiot) tai jatkuvassa haussa 

(ammatilliset oppilaitokset), jos on vapaita paikkoja

- Voit hakea kympeille, LUVAan tai VALMAan, haku 

21.5.-23.7. Kymppien haastattelut Kallaveden lukiolla 

18.6. ja 1.8. 



- Opot ovat tavoitettavissa kesällä 13.-14.6. ja 

17.6. klo 10-14

- Tavoitat opon puhelimitse, sähköpostilla tai 

koululla vierailemalla

- Opo voi neuvoa, jos haluat esim. hakea 

kympille, LUVAan tai VALMAan


