
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 5.11.2020 KLO 12.00 

3. JAKSON ALOITUS JA OPISKELUKALENTERI 

Tsemppiä perjantaina alkaviin kolmannen jakson opintoihin kaikille!  

Muistathan, että mikäli jätät jonkin 3. jakson kurssin pois opinto-ohjelmastasi, 

niin ilmoita siitä heti kurssin opettajalle ja apulaisrehtorille, jotta 

poissaolomerkintöjä ei kerry turhaan, ja jotta opettajien arviointikirjat wilmassa 

päivittyvät ajan tasalle.  

3. jakson kursseille voi vielä tulla mukaan, mikäli ryhmiin mahtuu! Joitakin 

opetusryhmiä on nyt pystytty jakamaan kahtia ja näin opetusryhmiä on saatu 

pienemmiksi. Pienemmät opetusryhmät ovat kaikkien etu! 

Ryhmänohjaaja käy läpi jakson 3 aikatauluja ja tapahtumia opiskelukalenterin 

avulla. 

2. JAKSON ARVIOINTIAIKATAULU JA UUSINTA- RÄSTIKOKEISTA  

Jakson 2 kurssiarvioinnit näkyvät wilmassa keskiviikkona 18.11. Mikäli sinulla 

on jäänyt joku 2. jakson koe / työ tekemättä, ota yhteyttä kurssin opettajaan ja 

selvitä, milloin voit uusia kokeen / tehdä rästikokeen tai muun puuttuvan työn.  

SYKSYN YO-TULOKSET JULKAISTAAN TO 12.11. 

Syksyn yo-tulokset siirretään opiskelijoiden Wilmaan torstaina 12.11.2020 noin 

klo 12. Omat yo-tulokset ovat nähtävissä myös Opetushallituksen Oma 

Opintopolku -palvelussa yleensä seuraavana päivänä eli 13.11.2020. 

Lisätietoja tutkintotulosten ja koesuoritusten katsomisesta on lautakunnan 

verkkosivuilla kohdassa Ylioppilastutkinto > Tulokset ja koesuoritukset. 

Kokelas näkee palvelussa myös omat arvostellut koesuorituksensa. 

KIUSAAMISKYSELYYN VASTAAMINEN 

Viikolla 47 vietetään Suomessa mielenterveysviikkoa ja Savonlinnan kouluissa 

ja oppilaitoksissa vietetään KaMu-viikkoa (Kaikki Mukaan = kiusaamisen 

vastainen toimintamalli). Kiusaaminen on suuri riski mielenterveydelle ja 

kiusaaminen jättää jopa elinikäiset ikävät jäljet kaikille. Se koskettaa meitä 

kaikkia, jotka olemme tulleet kiusatuksi, olemme itse olleet kiusaajia tai sitten 

olemme olleet sivustakatsojia. 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/tulokset-ja-koesuoritukset


Te olette luultavasti tottuneita vastaamaan monenlaisiin kiusaamiskyselyihin, 

mutta yleensä niiden tarkoitus on kartoittaa jonkun tietyn luokan tai koulun esiin 

tulleita kiusaamistapauksia ja sen kautta puuttua kiusaamiseen tai tehdä yleisiä 

toimintasuunnitelmia. Tämä on erilainen kysely: nyt haluamme erityisesti antaa 

äänen kiusatuille ja sivustakatsojille. Kiusaamista on enemmän peruskouluissa 

kuin lukiossa, eli voi hyvin olla, että kiusaamiskokemus on taakse jäänyttä 

elämää. Kyselyyn vastataan nimettömästi. Yleisellä tasolla vastauksista 

keskustelemme opiskeluhuoltotyöryhmän kokouksessa. 

HUOM! Kyselylinkki jaetaan opiskelijoille wilmalla tämän RO-tuokion jälkeen ja 

vastausaikaa on 17.11.2020 saakka. 

MUUT ASIAT 

Ruokala siivotaan päivittäin heti viimeisen ruokailuvuoron päätyttyä klo 12-13 

välillä. Tuona aikana ruokala EI ole opiskelukäytössä!   

Taitava Me -piirustuspaja 

Taitava Me -piirustuspaja maanantaisin 9.11. alk. klo 17-19 Sln Ohjaamo, 

nuorisotila Säämiskä 

-  Ohjausta ja opetusta piirtämisen tekniikoista ja erilaisista tyyleistä tehdä 

kuvituksia. Pajassa tehdään oma kuvitustyö valmiin aineiston pohjalta. Voit 

tuoda omia tekstejäsi kuvitusten aiheeksi. Pajan osallistujille tarjotaan 

piirtämisen välineitä sekä pientä purtavaa. Omien välineiden ja luonnoslehtiön 

tuominen on myös sallittua. 

Taitava Me -puikkopaja 

Taitava Me -puikkopaja keskiviikkoisin 11.11. alk. klo 17-19 Pääkirjasto Joeli, 

kokoustila Miitti 

- Ohjausta ja opetusta neulomisen perusteista. Jokainen osallistuja pääsee 

neulomaan omaan jalkaan sopivat tai lahjaksi annettavat sukat. Pajan 

osallistujille tarjotaan välineet yhden sukkaparin neulomiseen, mutta myös 

omien välineiden tuominen on sallittua. Puikkopaja on osallistujille maksuton. 

Työpajoihin ilmoittautuminen sekä lisätietoa tapahtumista ja toiminnastamme: 

https://taitava.me 

https://taitava.me/

