
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 3.12.2020 KLO 12.00 

MASKIEN KÄYTÖSTÄ 

Koronatilanne maassa kiristyy ja samalla rajoitukset myös omalla alueellamme. Siihen nähden on 

nurinkurista että opiskelijoiden maskin käyttö on vähentynyt. Väsyminen on ymmärrettävää, mutta 

juuri nyt pitäisi sitkeästi pyrkiä välttämään taudin leviämistä. Ei muuta kun taas paremmin maskia 

nassuun ja suojellaan toisiamme. Pysytään lähiopetuksessa ja vältetään tartuntoja. Yksi tartunta 

täällä opinahjossa saa kaikki etäopintohin. Sitä en ainakaan minä halua. Tsemppiä ja maskia 

nassuun, Ismo-rehtori! 

KEVÄÄLLÄ 2021 VALMISTUVA ABI 

Keväällä 2021 valmistuvalla abilla on joululoman jälkeen enää yksi jakso kurssimuotoista opetusta 

jäljellä. Laske vielä toteutuva kokonaiskurssimääräsi huolella ja muistathan, että ihannetilanteessa 

sinulla on koossa vähintään 75 kurssia jo 4. jakson loppuun mennessä. Tällöin pystyt keskittymään 

kevään yo-kirjoituksiin täysillä ilman huolta puuttuvista kursseista! Ehdoton takaraja 75 kurssin 

kokoon saamiseen on 28.4.2021. 

INFOJA YKKÖSILLE LUKION AINEVALINNOISTA JA JATKO-OPINNOISTA 

Ensi viikolla opot Sara ja Pia pitävät ykkösille infoja lukion ainevalintoihin ja jatko-opintoihin liittyen. 

Infossa kerrotaan yleisesti mitkä lukion oppiaineet ovat tärkeitä missäkin jatko-opinnoissa.  

Info on vapaaehtoinen ja tarkoitettu niille opiskelijoille, jotka toivovat tietoa näistä asioista jo lukio-

opintojen alussa. Asioita käsitellään syvemmin OP02-kurssilla 2. opiskeluvuoden aikana. Jos tulet 

infoon, ilmoittaudu infoon ennakkoon wilman tapahtumakutsussa. Tapahtumakutsu löytyy omasta 

wilmasta, kun avaat sen selaimella. Tapahtumakutsun käyttöön ja ilmoittautumiseen saat apua 

opoilta ja ryhmänohjaajilta. Voit osallistua infoon oman ryhmän OP01-oppitunnin aikana. Infossa on 

myös meiltä valmistuneita opiskelijoita jakamassa omia kokemuksiaan yo-kirjoitusaineista. 

Tervetuloa mukaan! 

4. JAKSON KURSSIVALINNAT 

Jakso 4 käynnistyy heti joululoman jälkeen. Nyt on jo hyvä aika tarkistaa, että jakson 4 

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! Pia-opo auttaa 

kurssivalintamuutoksissa ilman ajanvarausta ensi viikolla seuraavasti:  

 

to 10.12. klo 9.00 -11.00 

pe 11.12.klo 9.00 -11.00 ja 12-13.30  

 

JOULUKAHOOT 

Ryhmänohjaaja ohjeistaa ja vetää ryhmälleen joulukahootin. Ohjeet wilma-viestissä! 

Hyvää itsenäisyyspäivä-viikonloppua kaikille! 


