
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 15.10.2020 KLO 12.00 

TULEVIEN JAKSOJEN TYÖJÄRJESTYKSET  

 

Jakso 3 käynnistyy pe 6.11.2020. Olethan muistanut tarkistaa, että jakson 3 työjärjestyksesi 

on kunnossa ja se ei vaadi muutoksia? Entä muut jaksot?  Opintojen suunnittelu ja 

mahdolliset kurssimuutostoiveet edellyttävät opiskelijalta omaa aktiivisuutta ja hyvää 

ennakointia. Mitä aikaisemmin olet ”liikkeellä”, sitä todennäköisemmin saat toiveesi 

toteutumaan!  

 

Lukujärjestysmuutokset tehdään tästä eteenpäin Pia-opon tai rehtorin kautta. Eli 

kurssivalintamuutosasioissa, ota yhteyttä heihin. Hyödynnä välitunteja ja hyppytunteja tai 

kympin aamuja opintojen suunnitteluun. Pia-opo tarjoaa opintojen ohjausta / 

kurssimuutosmahdollisuutta ilman ajanvarausta syysloman jälkeen seuraavasti: 

 

pe 30.10. klo 8.00 – 10.00  

ti 3.11. klo klo 12.00 – 14.30  

ESPANJAN 1. KURSSI 

Tämän viikon keskiviikkona alkoi aikuislukion 2. jakso ja espanjan kielen 1. kurssin opetus. 

Espanjan kielen opetusta on maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 15:40-17.00 luokassa 160. 

Jos haluat vielä mennä kurssille, ota yhteys opoihin. 

PERJANTAI 16.10. ITSENÄISTÄ OPISKELUA 

Huomenna perjantaina opiskellaan itsenäisesti opettajien antamien ohjeiden mukaan. 

OP02-kurssin ja yo-hajauttamisen info kakkosille  

OP02-kurssin ja yo-hajauttamisen info kakkosille pidetään loman jälkeen keskiviikkona 
28.10. klo 13.00-13.45. Info on pakollinen niille opiskelijoille, jotka käyvät OP02-kurssin 
tämän lukuvuoden aikana. Infossa käsitellään OP02-kurssin toteuttamista sekä yo-tutkinnon 
hajauttamista ja tämän vuoden ainevalintoja. Tarkemmat ohjeet osallistumiseen saat loman 
jälkeen. 

ABIEN JATKO-OPINTOINFO  

Abien jatko-opintoinfo pidetään loman jälkeen torstaina 29.10. klo 12.15-13.00. Info on 
pakollinen kaikille 3. ja 4. vuoden opiskelijoille. Infossa käsitellään jatko-opintovalintaa, 
kevään yhteishakua ja muita jatko-opintoihin liittyviä ajankohtaisia asioita. Tarkemmat 
ohjeet osallistumiseen saat loman jälkeen. 

 

 



VIRTUAALISIA JATKO-OPINTOTAPAHTUMIA SYYSLOMALLA: AALTO YLIOPISTO 

JA LAPIN YLIOPISTO  

Syysloman aikana Aalto yliopisto ja Lapin yliopisto järjestävät virtuaalitapahtumat jatko-

opintoja pohtiville lukiolaisille. Jos olet kiinnostunut näistä oppilaitoksista, kannattaa 

osallistua tapahtumaan.   

• Aalto yliopiston Koe Aalto -tapahtuma on torstaina 22.10.2020 klo 10:00 – 14:15. 
Tapahtumaan tulee ilmoittautua ennakkoon 18.10. mennessä. Päivän tarkempi 
ohjelma ja lisätietoja löydät täältä: https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/koe-aalto-
kampus-2020 

• Lapin yliopiston avoimet ovet järjestetään virtuaalisesti tiistaina 
20.10.2020. Avoimissa ovissa saat ajankohtaista tietoa yliopiston 
koulutustarjonnasta muun muassa esittelyvideoiden kautta, joihin voi tutustua oman 
aikataulun mukaisesti. 

Lisätietoja wilmaviestissä (2. - 4. vuoden opiskelijat). 

DIGITIETOISKU  

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. 

Viikon 42 digitietoisku: 

Tee Ylen Digisanatesti, jonka avulla selvität, kuinka hyvin hallitset digitaaliseen maailmaan 
kuuluvaa sanastoa. Tee testi vähintään kaksi kertaa, koska sanat testissä vaihtuvat. Jos et 
ole tyytyväinen tulokseen tee testi monta kertaa, koska sitä uusimalla opit lisää asioita. 
Löydät testin esimerkiksi hakusanoilla yle digitreenit digisanatesti. 

MUUT ASIAT 

• Muista vastata Savonlinnan kaupungin kyselyyn kouluruoasta. Kyselylinkki on laitettu 
sinulle wilmalla ja kysely on avoinna 1.11.2020 saakka.  

https://savonlinna.fi/kouluruoka-kysely 

• On tullut kyselyjä, kuka saa syödä / ottaa kasvisruokaa Lyseon ruokalassa? Ja 
keittiön väen vastaus: kasvisruokaa saa ottaa linjastolta muutkin kuin kasvissyöjiksi 
ilmoittautuneet.  

• Koulun kanslia on suljettu perjantaina 16.10 ja koulun syysloman aikana!  

 

 

VIRKISTÄVÄÄ SYYSLOMAA KAIKILLE! 

https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/koe-aalto-kampus-2020
https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/koe-aalto-kampus-2020
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/03/25/tee-digisanatesti-ja-selvita-millainen-digivelho-sinussa-asuu
https://savonlinna.fi/kouluruoka-kysely

