
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 12.11.2020 KLO 12.00 

MASKISUOSITUS JATKUU SAVONLINNAN SEUDULLA AINAKIN 15.12. SAAKKA 

Muistutamme vielä, että Savonlinnan seudun terveysviranomaiset ovat päättäneet jatkaa 

maskisuositusta alueellamme ainakin 15.12.2020 saakka. Kun käytät maskia, osoitat 

välittämistä ja huolenpitoa muita kohtaan. Myös se, että voimme jatkaa lähiopetuksessa, on 

todennäköisempää, kun noudatamme valtakunnallisia ja paikallisia koronaohjeita. 

Tsemppiä kaikille! 

2. JAKSON ARVIOINTIAIKATAULU JA UUSINTA- RÄSTIKOKEISTA  

Jakson 2 kurssiarvioinnit näkyvät wilmassa ensi 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.  

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. 

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 on jaettu opiskelijoille wilmalla viime viikon torstaina ja vastausaikaa on 

ensi viikon tiistaihin 17.11.2020 saakka. 

KEVÄÄN YO-KOEPÄIVIÄ MUUTETAAN KORONAVIRUSTILANTEEN JATKUMISEN 
VUOKSI 

Ylioppilastutkintolautakunta on päättänyt muuttaa kevään 2021 koepäiviä niin, että kaksi 

reaalikoepäivää jaetaan neljäksi koepäiväksi ja matematiikan koepäivä jaetaan kahdeksi 

koepäiväksi. 

Menettelyllä pyritään turvaamaan tutkinnon turvallinen järjestäminen keväällä 

koronavirustilanteen jatkuessa. Kokeita on mahdollista järjestää lukioissa pienemmissä 

ryhmissä ja suuremmilla turvaväleillä. Kokelas voi kevään 2021 tutkinnossa halutessaan 

ilmoittautua suorittamaan sellaisia kokeita, jotka olisivat olleet alun perin samana 



tutkintopäivänä. Muutos helpottaa niiden kokelaiden tilannetta, joiden tutkintosuunnitelmat 

muuttuivat oman sairastumisen tai muun syyn vuoksi. 

Uudet koepäivät https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2021-

koepaivat 

KEVÄÄN YO-TUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN 

Kevään 2021 yo-kirjoituksiin ilmoittaudutaan wilman sähköisellä lomakkeella pe 13.11. – ma 

23.11.2020 välisenä aikana.  

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: 

• ke 18.11. klo 9.30-9.55 
• to 19.11. klo 13.30-14.00 
• pe 20.11. klo 9.30-9.55 

Tietokoneluokassa voit samalla tulostaa ja allekirjoittaa oman ilmoittautumislomakkeen.  

ABITURIENTTIEN VANHEMPAINILTA  

Ensi tiistaina 17.11. klo 18.00 alkaen on Lyseon abiturienttien etävanhempainilta. 

Vallitsevan tilanteen vuoksi vanhempainilta järjestetään virtuaalisesti Google Meetin avulla. 

Opiskelijoita on kehotettu toimimaan vanhempiensa tukena, mikäli teknistä apua tarvitaan. 

Ryhmäohjaajat laittavat ennen vanhempainillan alkua, noin klo 17.30 ryhmänsä huoltajille 

Wilmaviestillä liittymislinkin vanhempainiltaan. Varautukaa kuulokkeilla, jotta ääni ei alkaisi 

kiertää. 

Vanhempainillan aiheena on abivuoden ajankohtaiset asiat. Kaikki kysymykset ja kommentit 

ovat myös erittäin tervetulleita. Kun yhteinen osuus puuttuu, ei rehtori käytä erikseen 

puheenvuoroa. Voitte laittaa kysymyksiä Wilmalla etukäteen, niin kootaan vastaukset 

ryhmäohjaajille. 
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https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat/kevaan-2021-koepaivat

