
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 8.10.2020 KLO 12.00 

MASKIEN KÄYTTÖ LYSEOLLA 

Rehtorin terveiset: 

”Vaikuttaa siltä, että maskisuositus on otettu vakavasti. Valtaosalla 

opiskelijoista on maski käytössään. Tämä on hienoa! Näin voimme pysyä 

paremmin lähiopetuksessa. Koululla pyörii infotaulussa ohjeita maskien 

käyttöön, noudata ohjeita. Mikäli jollakin on taloudellisista syistä vaikea hankkia 

maskeja, hän voi ottaa yhteyttä asiassa omaan opoon tai suoraan minuun. On 

myös täysin ymmärrettävää, jos joku ei pysty käyttämään maskia esim. 

terveydellisistä syistä. Tällöin opetukseen voi osallistua ilman maskia.” 

Pidetään huolta toisistamme. 

YKKÖSTEN ETÄVANHEMPAINILTA ENSI TIISTAINA 13.10. 
 
Rehtori on lähettänyt tällä viikolla vanhempainiltakutsun wilmalla kaikille 

ykkösten huoltajille. Koronatilanteen takia vanhempainilta toteutetaan etänä 

google-meetin avulla ensi tiistaina klo 18.00 alkaen. Ryhmänohjaajat jakavat 

huoltajille vanhempainiltaan liittymislinkin wilma-viestillä. Huom! Opiskelijat → 

avustakaa tarvittaessa kotiväkeä tekniikan kanssa ja samalla voitte itsekin 

seurata ja olla kuulolla vanhempainillassa. 

 

OPISKELUVINKKEJÄ 

Käy tutustumassa lukio-opiskelun opiskeluvinkkeihin, joita TUTORIT ovat 
koonneet: 

https://savonlinnanlyseo.fi/2020/10/kymmenen-askeleen-ohjelma-hyvaan-opiskeluun/ 

DIGITIETOISKU (ykköset / kaikki opiskelijat)  

 

Digitaidot ovat jokaisen kansalaisen perustaitoja nykymaailmassa. Ota digi 

haltuun pala palalta ryhmänohjauksessa. Seuraavassa on tämän päivän 

aineisto, johon tutustutaan tämän ryhmänohjauksen aikana. Aineistoon 

sisältyy testejä tai tehtäviä.  

 

https://savonlinnanlyseo.fi/2020/10/kymmenen-askeleen-ohjelma-hyvaan-opiskeluun/


Viikon 41 digitietoisku: 

Testaa, kuinka hyviä käyttämäsi salasanat ovat. Laita 

Ylen Salasanakoneeseen samantapainen salasana, jota käytät (ei siis aitoa 

salasanaasi, mutta joku samantyyppinen) ja testaa, kuinka kauan rikollisilta 

menisi sen murtamiseen. Jos tulos on minuutteja tai tunteja, vaihda ensi 

tilassa salasanasi parempaan.  Lue Ylen tekstistä, millaisia hyvät salasanat 

ovat. Löydät salasanakoneen hakemalla esimerkiksi sanoilla yle digitreenit 

salasanakone. 

 

TAITAVA ME TUBE WORKSHOP KE 21.10.2020 KLO 12.00-14.00 
KULTTUURIKELLARILLA. TYÖPAJAN ESIINTYJÄNÄ ON TUBETTAJA 
DEATA/MIKAEL HERTELL.  
 
Syyslomaviikolla Kulttuurikellarin salissa (Olavinkatu 34) on nuorille tarjolla 
pikakurssi videoiden tekemisestä ja tubettamisesta. Ohjelma sisältää 
tubettajan esittelyn ja omakohtaisia kokemuksia Youtube -videoiden 
tekemisestä. Osallistujat saavat tietoa eri käytännöistä kuvata, muokata ja 
julkaista omia videoita. Tubettaja esittelee kohtaamiaan ongelmia ja niihin 
sopivia ratkaisuja. Lisäksi nuoret pääsevät esittämään kysymyksiä esiintyjälle 
videoiden tekemiseen liittyen. 
 
Työpaja on osallistujille maksuton, mukaan pääsee 30 ensimmäiseksi 
ilmoittautunutta. Paja soveltuu 16-29-v. nuorille ja nuorille aikuisille. Erityisenä 
kohderyhmänä ovat ilman työ- ja opiskelupaikkaa olevat tai toiselta 
paikkakunnalta Savonlinnaan muuttaneet nuoret.  
 
Taitava Me -työpajoihin ilmoittaudutaan Savonlinnan kesäyliopiston 
nettisivujen kautta tai suoraan työpajakoordinaattorille. Lisää 
tietoa työpajoista nettisivuilta (Koulutustarjonta - Lapset&Nuoret): Taitava Me -
työpajat 
 
Savonlinnan kesäyliopiston Taitava Me -hankkeessa avataan taiteen ja 
tekemisen työpajoja Savonlinnan alueella 2020-2023. Hankkeesta lisää 
osoitteessa: https://www.savonlinnankesayliopisto.fi/hankkeet/taitava-me/ 
 

 

 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/02/01/digitreenit-17-salasanakone-testaa-kuinka-nopeasti-salasana-murretaan
https://www.savonlinnankesayliopisto.fi/koulutuslajit/lapset-nuoret/
https://www.savonlinnankesayliopisto.fi/koulutuslajit/lapset-nuoret/
https://www.savonlinnankesayliopisto.fi/hankkeet/taitava-me/

