
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 29.10.2020 KLO 12.00 

KASVOMASKISUOSITUS EDELLEEN VOIMASSA 

Loman jälkeen maskien pitäminen on hieman lipsunut Lyseolla. Maskeja näkee 

huomattavasti vähemmän kuin ennen lomaa. Nyt maskien pitäminen on kuitenkin entistä 

tärkeämpää. Loman aikana ihmiset ovat mahdollisesti reissailleet eri puolilla Suomea. 

Kukaan ei voi tietää kuka tartunnan on voinut saada. Savonlinnassa on kouluissakin eilen 

ilmennyt tartuntoja. Toistaiseksi Lyseo on niiltä säästynyt. Maskin pitäjä on muista välittävä 

vastuuntuntoinen ihminen. Sellaisina minä opiskelijoitamme pidän. Nyt tsemppiä ja maskia 

nassuun, että saamme nauttia lähiopetuksesta. Etäopetusta tuskin kukaan tahtoo. 

tsemppiterveisin, Ismo-rehtori 

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 seuraavasti: 

pe 30.10. klo 8.00 – 11.00  

ti 3.11. klo klo 12.00 – 14.30  

ABIEN JATKO-OPINTOINFO TÄNÄÄN 

Tänään klo 12.15-13.00 pidetään pakollinen jatko-opintoinfo kaikille 3. vuoden 

opiskelijoille sekä niille opiskelijoille, jotka valmistuvat keväällä 2021. Infossa käydään läpi 

mm. kevään yhteishakua ja siihen liittyviä ajankohtaisia asioita. 

Koronan takia infoa ei pidetä isona salitilaisuutena vaan se striimataan luokkiin google 

meetin kautta. Info alkaa ryhmänohjaustuokion jälkeen siinä luokassa, jossa opiskelijalla 

alkaa klo 12.15 alkava oppitunti. Kurssin opettaja avaa meetin luokkaan videotykin kautta 

hyvissä ajoin ja kerää tunnin aikana läsnäololistan paikallaolijoista. Opettaja testaa 

äänentoiston ja kuittaavat meetin chattiin, että äänet kuuluvat hyvin luokkaan. 

HUOM! Lopulliset yo-tulokset tulevat to 12.11.2020. Tarkempaa infoa asiasta 
myöhemmin! 

 



OP02-KURSSIN JA YO-HAJAUTTAMISEN INFO 

Eilisen OP02-kurssin ja yo-hajauttamisen -infon esitysmateriaali ei näkynyt kaikissa luokissa 

ja tallenne, jossa materiaali näkyy laitetaan wilmassa kaikille kakkosille loppuviikosta. Käy 

katsomassa tallenne, jos tuntuu, että asiat jäivät epäselviksi. Tallenteen mukana tulee linkki 

padlettiin, johon voitte jättää toiveita vierailijoihin liittyen sekä linkki koontiin, jossa esitelty 

virtuaaliset jatko-opintotapahtumat. 

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 44 digitietoisku: 

Yksi huijauksen muoto netissä on käyttää kuvia, jotka eivät ole aitoja tai eivät liity 

käsiteltävään tapaukseen tai jotka on rajattu niin, että ne saadaan näyttämään sellaisilta, 

että ne tukevat haluttua viestiä. Sosiaalisen median feikkiprofiileissa käytetään ihmisten 

houkuttelemiseksi kuvia, jotka ovat mahdollisimman uskottavia tai kiinnostavia. 

Kuvahuijausten paljastamiseksi on tärkeää osata käänteinen kuvahaku. Tutustu Ylen 

juttuun Valheenpaljastaja: Näin tunnistat kuvahuijauksen ja jäljität valokuvia verkossa ja 

kokeile esimerkiksi Googlen käänteistä kuvahakua käytännössä. Tarvittaessa opettaja voi 

näyttää, kuinka käänteinen kuvahaku toimii. Löydät Ylen jutun laittamalla sen otsikon 

hakuun. 

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 

• Kurssikokeissa kännykät laitetaan pois ja äänettömälle omaan laukkuun tai 

opettajan osoittamaan paikkaan! 

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2020/02/02/valheenpaljastaja-nain-tunnistat-kuvahuijauksen-ja-jaljitat-valokuvia-verkossa
https://savonlinna.fi/kouluruoka-kysely

