
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 24.9.2020 KLO 12.00  

SYKSYN YLIOPPILASKIRJOITUKSET JATKUVAT HUOMENNA JA VIELÄ ENSI 

VIIKOLLA 

Liikuntasalin läheisyydessä olevat vessat ovat yo-kokelaiden käytössä koepäivinä. 

Liikuntasalin läheisyydessä ja myös juhlasalissa on oltava mahdollisimman hiljaa.  

pe 25.9. YO-äidinkieli, kirjoitustaidon koe, tule pukutiloihin klo 8.30 

ma 28.9.     YO-vieras kieli, lyhyt oppimäärä, tule pukutiloihin klo 8.45  

ti 29.9. YO-reaali: PS/HI/FY, tule pukutiloihin klo 8.30 

to 1.10. YO-vieras kieli, pitkä oppimäärä VEA, tule luokan 226 eteen klo 8.45 

mennessä 

TURVAVÄLIT RUOKAILUSSA 

Muistetaan, että ruokailussakin on syytä pitää turvavälejä. Turvavälien pitämisen takia 

ruokalasta on poistettu penkkejä. Ruokalaan ei ole syytä jäädä istuskelemaan ruokailun 

jälkeen, jotta kaikki mahtuisivat jouhevasti ruokailemaan ja istumaan. 

LYSEO MUKANA VAPAAEHTOISTYÖSSÄ 

Sosteri on tarjonnut koulullemme mahdollisuuden osallistua vapaaehtoistyöhön. 8.10. on 
valtakunnallinen Vie vanhus ulos -päivä, jolloin vapaaehtoiset auttavat kotona asuvia ja 
heikosti liikkeelle pääseviä vanhuksia ulkoilemaan. 

Sosteri ohjeistaa asiasta myöhemmin tarkemmin ja tarjoaa käyttöön käsidesit ja maskit. 
Ulkoilu voi sijoittua esimerkiksi koulupävän viimeisen kaksoistunnin ajalle. Poissaolosta 
saa silloin edu-merkinnän, joka ei kasvata poissaolotilastoa. 

Ilmoittaudu mukaan tähän hienoon tapahtumaan lähettämällä Wilma-viesti Virpi 
Loikkaselle tänään torstaina tai huomenna perjantaina. Kerro viestissä myös, millä alueella 
voisit toimia (esim. keskusta, itäpuoli, länsipuoli, Kerimäki, Punkaharju jne.) tai voitko 
liikkua autolla tai kaksipyöräisellä taajamien ulkopuolelle. 

Lähde mukaan tekemään hyvää, niin saat itsellesikin hyvän mielen ja samalla Lyseo sekä 
lyseolaiset näkyvät yhteistyötahona positiivisesti! 

FUTURE LEADERS KESÄVAIHTO 2021 YHDYSVALTOIHIN 

 

Future Leaders on aktiiviseen kansalaisuuteen ja johtajuuteen keskittyvä stipendiohjelma, 

jota rahoittavat Yhdysvaltain Suomen suurlähetystö ja Opetushallitus. Kuuden viikon 

mittaisen ohjelman tarkoituksena on edistää Suomen ja Yhdysvaltain välistä 

oppilasvaihtoa sekä antaa suomalaisille nuorille mahdollisuus tutustua amerikkalaiseen 

yhteiskuntaan pintaa syvemmältä. Vastavuoroisesti Suomeen saapuu ryhmä 

amerikkalaisnuoria, jotka vierailevat mm. suomalaisissa yrityksissä ja järjestöissä sekä 

osallistuvat erilaisiin työpajoihin. 



Future Leaders -ohjelmaan valitaan 15 stipendiaattia, joille ohjelma on maksuton 

lukuunottamatta viisumikuluja ja vakuutusta. Ohjelmaan valitut oppilaat asuvat kuusi 

viikkoa isäntäperheissä Washington DC:n alueella ja tutustuvat samalla paikallisiin 

vaikuttajiin, yrityksiin ja nähtävyyksiin. Kerro meille, miksi juuri sinä olet yksi tulevaisuuden 

muutoksentekijöistä, jotka tekevät maailmamme paremmaksi. 

Lisätietoja: https://www.afs.fi/future-leaders/ 

 

Hakuaika alkaa ke 23.9.2020 kello 10:00 ja päättyy ke 4.11.2020 klo 16.00. 

HUOM! Savonlinnan lyseon lukion opiskelija pääsi mukaan tähän ohjelmaan kaksi vuotta 

sitten ja kokemus oli ollut todella hieno! Kannattaa siis hakea stipendiä!  

Lisätietoja saa myös Lyseon englannin kielen opettajilta! 

 

SPR:N NÄLKÄPÄIVÄKERÄYS TÄNÄÄN LYSEOLLA  

Nälkäpäivä on tärkein Suomen Punaisen Ristin vuosittainen keräys.  Nälkäpäivänä 
kerätään sitomattomia varoja Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Varoja voidaan 
käyttää nopeasti siellä, missä avun tarve on suurin. 

Nälkäpäivä -keräys järjestetään nyt 40. kerran. Nälkäpäivän äiti oli pälkäneläinen 
vapaaehtoinen Mailis Korhonen, joka keksi idean ”kaikkien pälkäneläisten 
rahankeruutalkoista” vuonna 1980. Pian Nälkäpäivä -keräys levisi koko maahan ja nykyisin 
se järjestetään lähes jokaisella Suomen paikkakunnalla. 

Tänä vuonna kerätään sitomattomia varoja katastrofirahastoon. Sitomattomat varat 
tarkoittavat sitä, että rahoja ei etukäteen ole merkitty tiettyyn kohteeseen. Näin rahoja 
voidaan käyttää nopeasti siellä, missä niitä eniten tarvitaan. Varojen avulla autetaan 
maailmalla luonnonmullistusten, ilmastonmuutoksen ja konfliktien uhreja. Kotimaassa mm. 
tuetaan äkillisen onnettomuuden kohdanneita henkilöitä. 

Lyseon lukio osallistuu tänäkin vuonna SPR:n järjestämään nälkäpäiväkeräykseen. 
Keräyslippaat kiertävät luokissa tänään RO-tuokion jälkeisillä oppitunneilla (palkki 5).  

Jos sinulla on mahdollisuus osallistua keräykseen niin varaa rahaa torstaiksi.  Tee hyvä 
teko ja anna apusi! 

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. 

Tee tämän ryhmänohjauksen aikana Ylen Digitreeneistä Testaa digitaitosi 1. Löydät testin 

esimerkiksi hakusanoilla yle testaa digitaitosi 1. Mikäli saat tuloksen, johon et ole 

tyytyväinen, tee testi uudestaan, koska sitä uusimalla opit asioita. 

https://www.afs.fi/future-leaders/
http://www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto-0
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/29/digitreenit-testaa-digitaitosi-ja-hanki-uusia

