
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 19.11.2020 KLO 12.00 

2. JAKSON ARVIOINTI JA KURSSISUORITUKSET 

Opiskelijat, tarkistakaa tämän hetkinen kokonaiskurssimääränne wilmasta kohdasta 

opintosuoritusote. Ykkösillä olisi hyvä olla kursseja koossa tässä vaiheessa 8 - 10, 

kakkosilla 38 - 42 kurssia ja abeilla 65-67 kurssia, jos olet 3 vuoden opinto-ohjelmassa. 

Osalla opiskelijoista suoritettuja kursseja on toki enemmänkin. Erityisen tärkeää on 

huolehtia siitä, että eri oppiaineiden pakolliset kurssit tulevat suoritetuksi.  

Valtakunnallisia syventäviä kursseja on lukioaikana suoritettava vähintään 10 

kurssia! HUOM! Syventäviä kursseja suoritetaan pääsääntöisesti toisen ja kolmannen 

vuoden aikana, joten ykkösten ei tarvitse vielä olla huolissaan syventävien kurssien 

määrästä. Jos olet saanut jostakin kurssista hylätyn arvosanan (4), keskustele kurssin 

opettajan kanssa, miten opinnoissa kannattaisi edetä: Milloin osallistut uusintaan ja miten 

valmistaudut siihen? Tukiopetustarve? Tukea on tarjolla! 

2. jaksosta tullutta T-merkintää voi täydentää tämän jakson ajan, rästityöt on kuitenkin syytä 

palauttaa mahdollisimman nopeasti. K-merkintä tarkoittaa, että kurssi on käytävä 

uudelleen.  

 

KEVÄÄN YO-TUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN 

Kevään 2021 yo-kirjoituksiin ilmoittaudutaan wilman sähköisellä lomakkeella. 

Ilmoittautuminen on käynnissä parhaillaan ja se päättyy ensi maanantaina 23.11.2020.  

1) Täytä yo-ilmoittautumislomake huolellisesti wilmassa kohdassa lomakkeet ja 

tallenna se! Tutkinnon suoritusaika on merkittävä seuraavalla tavalla → 2021K 

vuosiluku ensin → käytä isoa K-kirjainta ja kaikki yhteen, ilman välilyöntejä. Näin 

tiedot siirtyvät ongelmitta YTL:n rekistereihin. Tarkista myös, että wilmaan tehty 

alustava yo-suunnitelma vastaa yo-ilmoittaumistietojasi.  

2) Tulosta ja allekirjoita ilmoittautumislomake. "Vain tulostettu ja allekirjoitettu 

lomake on sitova ilmoittautuminen kevään kirjoituksiin."  

3) Palauta lomake kanslian aulassa olevaan postilaatikkoon.  

Mikäli tarvitset ohjausta / tukea yo-kirjoitussuunnitelmiisi tai sähköisen yo-lomakkeen 

täyttämiseen, niin ota yhteyttä opinto-ohjaajiin. 

OHJATTU ILMOITTAUTUMINEN YO-KIRJOITUKSIIN  

Tervetuloa tietokoneluokkaan tekemään ilmoittautuminen kevään ylioppilaskirjoituksiin. 

Opot Sara ja Pia ovat auttamassa ilmoittautumisen tekemisessä alla olevina ajankohtina: 

• to 19.11. klo 13.30-14.00 
• pe 20.11. klo 9.30-9.55 

Tietokoneluokassa voit samalla tulostaa ja allekirjoittaa oman ilmoittautumislomakkeen.  

 



POISSAOLOSELVITYKSISTÄ 

Niiden opiskelijoiden, jotka selvittävät poissaolonsa itse, tulee merkitä wilmaan ehdottomasti 
myös poissaolon syy. Huom! Aiemmin tämä ei ollut teknisesti mahdollista, mutta nyt on. 

ABITTI-TIKUT ON OLTAVA PÄIVITETTY ENNEN KURSSIKOETTA 

Uusi Abitti-versio (20459) on otettu Lyseolla käyttöön viime viikon torstaina 12.11. Tämä 

versio ei toimi ristiin minkään aiemman version kanssa, joten tikut tulee päivittää. Opiskelija 

huolehtii siitä, että oma abitti-tikku on toimintakunnossa. Sähköisten kurssikokeiden 

sujuvuuden kannalta on erittäin tärkeää, että tikut on päivitetty viimeisimpään versioon 

ennen sähköiseen kurssikokeeseen tuloa. 

LUTIN ELÄMÄÄ JA ELEKTRONIIKKAA -KURSSI  

Lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille suunnattu LUT-yliopiston Sähkötekniikan Elämää ja 

elektroniikkaa -kurssi järjestetään jälleen kevätlukukaudella 2021. Kurssi alkaa tammi-

helmikuun vaihteessa 2021 ja kestää kevätlukukauden. Kurssi suoritetaan verkkokurssina, 

ja siihen sisältyy yksi laboratoriopäivä yliopistolla, jos kevään olosuhteet sen sallivat. Kurssin 

suorittamisesta saa viisi LUTin opintopistettä. 

Kurssin https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/2021e9dc-4df6-4ba9-a045-

d165fcbffa1b?displayId=Fin2111868 Ilmoittautumisaikaa on 24.1.2021 asti. 

WANHAT TANSSIT 

Koronatilanne huomioiden olemme pohtineet tulevien Wanhojen tanssien 

toteuttamisvaihtoehtoja. Harjoittelu toteutetaan, ainakin alkuvaiheessa, jakaen ryhmät 

kahtia niin, että toinen ryhmä harjoittelee liikuntasalissa, toinen juhlasalissa. 

Tämän hetkisiä koronasuosituksia noudatetaan eli maskisuositus, hyvä käsihygienia 

eikä sairaana kouluun. Voit miettiä myös hanskojen käyttöä! Parinvaihtotanssit jätetään 

pois, tanssit tapahtuvat ”oman parin” kanssa. Tilanteesta riippuen esiintymiset järjestetään 

helmikuussa Savonlinnasalissa päivällä 2-3 ryhmässä. Ajatuksena striimata esitykset. 

Mahdollisesti hiukan yleisöä? Iltaesitykset joko Olavinlinnassa tai Kulttuurikellarilla 3-4 

ryhmässä. Täällä yleisöä paikalla. 

Huomaa, että nämä ovat tämän hetken suunnitelmia, joita tarkastamme ja muutamme 

tilanteen vaatimalla tavalla. Meiltä kaikilta tarvitaan nyt paljon joustavuutta ja 

muutoksensietokykyä! Olemme laatineet pienen kyselyn tansseihin liittyen. Jos haluat 

saada äänesi kuuluviin, täytä Wilmasta löytyvä kysely. Kysely löytyy Wanhat tanssit -

nimikkeellä. Kysely aukeaa torstaina ja on avoinna maanantaihin asti. 

Tänään ryhmänohjauksessa kiertävät tanssien osallistumislistat. Merkitse osallistutko 

tansseihin sekä, mikäli sinulla on pari, myös hänen nimensä, ryhmänsä sekä koulunsa, 

mikäli hän ei ole Lyseolta. Saamme näin alkukartoituksen tanssijoista. 

Yhteistyöterveisin liikunnanopettajat 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/2021e9dc-4df6-4ba9-a045-d165fcbffa1b?displayId=Fin2111868
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/2021e9dc-4df6-4ba9-a045-d165fcbffa1b?displayId=Fin2111868


UWC-STIPENDEJÄ LUKIOLAISILLE (ENSIMMÄISEN VUODEN OPISKELIJAT) 

Suomen United World Colleges-yhdistys myöntää vuonna 2021 12 täyttä stipendiä kahden 

vuoden lukio-opintoihin UWC-järjestön kouluissa. Stipendejä voivat hakea kaikki lukion 

ensimmäisen vuoden opiskelijat ja ne kattavat lukukausimaksut, täyden ylläpidon koululla 

sekä neljä edestakaista matkaa kodin ja UWC-koulun välillä. Hakuaika on 1.-31.1.2021. 

Opiskelu UWC-kouluissa tähtää kansainväliseen IB-tutkintoon ja opinnot voi suorittaa muun 

muassa Italiassa, Amerikassa sekä Costa Ricassa. Jokaiseen järjestön kouluun saapuu 

opiskelijoita lähes sadasta eri maasta. Tutkinto vastaa suomalaista ylioppilastutkintoa ja 

valinnat tehdään hakijan taloudellisesta ja sosiaalisesta taustasta riippumatta.  

Jos kiinnostuit, lisätietoa löytyy aulan ilmoitustaululta, Suomen UWC-yhdistyksen internet-

sivuilta www.uwc.fi, Facebookista nimellä UWC Finland tai Instagramissa @uwcfinland.  

 

 

http://www.uwc.fi/

