
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 10.9.2020 KLO 12.00 

SYKSYN YLIOPPILASKIRJOITUKSET ALKAVAT ENSI VIIKOLLA 

Syksyn ylioppilaskirjoitukset käynnistyvät ensi viikolla ja yo-kokeet pidetään liikuntasalissa 

ja tarvittaessa myös luokassa 226. Liikuntasalin läheisyydessä olevat vessat ovat yo-

kokelaiden käytössä koepäivinä. Salin läheisyydessä ja takapihan parkkialueella tulee 

liikkua mahdollisimman äänettömästi. Huom! Autoilijat, mopoilijat / moottoripyöräilijät 

lähtekää ilman ”ylimääräisiä kaasutuksia” liikkeelle takapihalta, jotta yo-kokelaat saavat 

tehdä koetta ilman häiriötekijöitä.  

Yo-kirjoitusjärjestelyjen takia olemme joutuneet tekemään luokkatilamuutoksia luokkien 227 

ja 228 osalta. Opettajat tiedottavat luokkamuutoksista niitä ryhmiä, joita muutokset 

koskevat.  

HUOM! Syksyn yo-kokelas, tutustu Lyseon kotisivuilla oleviin yo-ohjeisiin ja rehtorin 

maanantaina lähettämään wilma-viestiin vielä ennen kirjoitusten alkamista 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/opiskelijalle/syksyn-2019-yo-info-opiskelijoille/ 

Ensi viikon yo-koepäivät: 

ma 14.9. Kemia ja terveystieto, tule liikuntasalin pukutiloihin klo 8.00 

ke 16.9. Pitkä vieras kieli /englanti, tule liikuntasalin pukutiloihin klo 8.00 mennessä 

to 17.9.  Uskonto, yhteiskuntaoppi ja maantiede, tule liikuntasalin pukutiloihin klo 8.15 

pe 18.9.  Äidinkielen lukutaidon koe ja suomi toisena kielenä yo-koe, tule liikuntasalin 

pukutiloihin klo 8.30  

2. JAKSON ALOITUS ENSI PERJANTAINA 

Jakso 2 käynnistyy ensi perjantaina 18.9. työjärjestyksen mukaisesti. On tärkeää, että 

tarkistat kakkosjakson kurssivalinnat vielä wilmasta.  

• Hanki 2. jakson oppimateriaali ennen kurssien alkamista, sähköisen materiaalin 

hankinnassa saat ohjeistusta kurssien opettajilta 

• Huom! Alkavan ranskan kurssi RAB03.01 opetus on Taidelukiolla, luokassa 

313, toisessa kerroksessa. Jos et ole aikaisemmin käynyt Taidelukiolla, tule 

Lyseon kanslian aulaan keskiviikkona 23.9. klo 9.45, josta Lyseon kouluavustaja 

vie sinut Taidelukiolle ja oikeaan luokkaan  

• Ryhmänohjaaja käy läpi 2. jakson tapahtumia ja aikatauluja opiskelukalenterin    

avulla. Kalenteri löytyy myös koulun kotisivulta!  

• 1. jakson kurssiarvioinnit näkyvät wilmassa keskiviikkona 30.9. 2020 

 

 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/opiskelijalle/syksyn-2019-yo-info-opiskelijoille/


T-MERKINNÄT KUNTOON 

Viime kevään 6. jakson T-merkinnöillä olevat kurssit pitää saada kuntoon to 17.9. eli ensi 

torstaihin mennessä. Mikäli sinulla on jokin kurssi vielä ns. ”vaiheessa”, tee ja palauta 

pikaisesti puuttuvat työt. Mikäli kurssia ei täydennä, kurssi keskeytyy (K).  

OPISKELIJAN KOULUTAPATURMA 

 

Mikäli opiskelijalle sattuu koulutapaturma, niin siitä on välittömästi ilmoitettava koulun 

terveydenhoitajalle. Lisäksi opiskelija käy kansliasta hakemassa lomakkeen, jolla ilmoittaa 

koulusihteerille tapaturman tiedot. Myös koulumatkoilla sattuneet tapaturmat kuuluvat 

vakuutuksen piiriin. Jos opiskelijan täytyy käydä päivystyksessä tapaturman vuoksi niin 

opiskelijan pitäisi ilmoittaa, että kyseessä on koulutapaturma ja lisäksi minkä koulun 

opiskelijasta on kyse. Jos lääkäri on määrännyt lääkkeitä ko. tapaturmaan, niin ota kuitti 

talteen korvauksen hakemista varten (lomakkeella on mainittava tilin omistajan nimi ja 

tilinumero FI-muodossa) ja toimita se lomakkeen mukana koulusihteerille. 

 

KORKEAKOULUJEN SYKSYN YHTEISHAKU KÄYNNISSÄ 

Korkeakoulujen syksyn 2020 yhteishakuaika on 2.9. – 16.9.2020. Joulukuussa 2020 

valmistuvat ovat hakukelpoisia jo tässä haussa. Syksyn yhteishaussa on tarjolla useita 

tammikuussa alkavia koulutuksia ja opintopolusta löytyy syksyn haussa mukana oleva 

koulutustarjonta. Opinto-ohjaajat auttavat mielellään hakuun liittyvissä asioissa. 

OPISKELIJAKUNNAN YLEISKOKOUS HUOMENNA KLO 10 -10.30 JUHLASALISSA 

Savonlinnan lyseon lukion opiskelijakunnan vuosittainen yleiskokous pidetään perjantaina 

11.9. klo 10 juhlasalissa. Opiskelijat menevät klo 9.55 kyseisen oppitunnin luokkaan, josta 

saliin mennään yhdessä. Hyppytunnilla olevat opiskelijat voivat mennä saliin omin päin. 

Yleiskokouksessa käsitellään opiskelijakunnan toimintaa ja taloutta sekä valitaan 

opiskelijakunnan hallituksen toimihenkilöt ja uudet jäsenet tälle lukuvuodelle. 

HUOM! Uusien jäsenten vaali on käynnissä vuosikokouksen alkuun asti Wilman kyselyissä 

kohdassa Vastaa kyselyyn. Äänestä nyt heti, jos et ole vielä äänestänyt! Tarvittaessa 

ryhmänohjaaja näyttää, mistä kyselyyn vastaaminen löytyy. Oppitunti jatkuu välittömästi 

kokouksen päätyttyä." 

YHTEISISTÄ PELISÄÄNNÖISTÄ 

Juhlasali 

• Juhlasali on välituntisin ja koulun jälkeen opiskelijoiden liikuntakäytössä 
koulupäivinä 8-17. Ke 14-15.30 paikalla saattaa olla K+ opiskelijoita. 

• Pingis-, tennis- ja sulkapallovälineet ovat vapaasti käytettävissä. Kohtele välineitä 
hyvin ja palauta ne sinne, mistä ne otit. 



• Kysy yksipyöräistä, ilmajoogaliinoja ja voimistelupatjoja liikunnanopettajilta sekä 
liikuntatutoreilta. 

• Pidä juhlasali siistinä. Laita omat ja toistenkin roskat roskiin sekä ilmoita 

rikkoontuneista välineistä henkilökunnalle. 

• Jos juhlasalin ovessa on kyltti "Juhlasali varattu, läpikulku kielletty" juhlasali on 
muussa käytössä. Vältä tällöin turhaa ovien avaamista ja salitilaisuuden 
häiritsemistä. 

Näyttämö 

• Näyttämö ja säkkituolit ovat kaikkien käytössä. 
• Tilaa voi käyttää lepäämiseen, läksyjen tekoon, ryhmätöihin ja yhdessä oloon. 
• EI hyppimiseen EIKÄ painimolskina. 
• Käyttäjät →  pitäkää näyttämö siistinä, roskat roskiin! 

Sisäpiha 

• Sisäpiha on vapaasti opetus- ja pelikäytössä. 
• Liikuntavälineitä on ulko-ovilla. 
• Kun lainaat välineitä, käytä niitä huolellisesti ja palauta sinne, mistä otit ne. 
• Mikäli jotain rikkoontuu, ilmoita asiasta henkilökunnalle, niin korjataan. 
• Roskat roskakoreihin! 

Rauhallinen tila (kirjaston vieressä oleva entinen opiskelijakunnan hallituksen 
huone) 

• Tila on tarkoitettu rauhoittumiseen ja rauhalliseen opiskeluun. 
• Tilaa sisustetaan vielä syksyn aikana. 
• Huolehditaan yhdessä tilan siisteydestä. 

Muuta huomioitavaa 

• Lippis otetaan pois päästä ruokalassa / kahviossa ja luokassa 

• Nauti kahvi / välipala kahviossa!   

• Kengät laitetaan kenkähyllyille  

• Tupakointi / tupakkatuotteiden käyttö EI ole sallittua koulun alueella 

 


