
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 7.1.2021 KLO 12.00 

NELJÄNNEN JAKSON ALOITUKSEEN LIITTYVÄÄ 

Alueellamme on edelleen voimassa vahva maskisuositus, joten noudatamme Lyseolla tätä 

ohjetta!  

Tämän jakson kursseille voi vielä ilmoittautua, mikäli ryhmiin sopii. Viime hetken 

ilmoittautumiset apulaisrehtorin kautta. Muista ilmoittaa myös kursseilta poisjäämisestä, 

jotta opettajien kurssipäiväkirjat ovat ajan tasalla, ja jotta ei tulisi turhia poissaolo-merkintöjä. 

4. jakson ja kevätlukukauden kalenteri sekä koepalkitus löytyvät koulun kotisivulta 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/opiskelijalle/ 

 

HUOM ABIT! KORKEA-ASTEEN 1. HAKUAIKA ALKAA TÄNÄÄN 

Korkea-asteen jatko-opintoihin haku 2021 käynnistyy heti tammikuussa 7.1. – 20.1. 2021. 

Tuolloin hakukohteina ovat vieraskieliset koulutukset ja Taideyliopiston koulutukset. 

Sähköinen haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Mikäli sinulla on kysyttävää jatko-opintoihin hakemisesta, ota yhteyttä vastuuopoosi.  

 

KIRJOITUSSTRESSIN KESYTYSTÄ!  

 

Tule kesyttämään kirjoitusstressiäsi yhdessä samassa tilanteessa olevien opiskelijoiden 

kanssa. Siihen sinulla on mahdollisuus heti ensi vuoden alussa seuraavina päivinä: 

13.1.2021 klo 13.45-14.30 

20.1.2021 klo 13.45-14.30 

27.1.2021 klo 13.45-14.30 

Ryhmä on suljettu ja tästä syystä toivomme, että pystyt osallistumaan kaikkiin niihin 

keskusteluihin. Keskustelutuokiot auttavat sinua valmistautumaan ylioppilaskirjoituksiin 

henkisesti. Ne tarjoavat myös tietoja ja työkaluja kirjoitusstressin hallintaan. 

Lukion psykologi Martti Muttonen ja kuraattori Patricia Furrer toimivat ryhmän 

vetäjinä. Ryhmään pääsee maksimissaan 20 opiskelijaa. Kokoontumispaikka ilmoitetaan 

myöhemmin osallistujille. Ilmoittautuminen tapahtumakutsussa viimeistään 10.1.2021. 

 

PARKKEERAUS LYSEON ALUEELLA 

Lyseon parkkialueen lämmitystolppapaikat ovat maksullisia paikkoja ja niihin opiskelijat 

eivät saa parkkeerata!!! 

 

 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/opiskelijalle/
http://www.opintopolku.fi/


ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPISKELUSTA 

Elämänkatsomustieto on pakollinen uskontokuntiin kuulumattomille. ET-kurssit suoritetaan 

itsenäisenä opiskeluna, verkkokursseina. Lukion 1. vuoden opiskelijoiden kannattaa aloittaa 

kurssien suorittaminen tämän kevään aikana.  Lisätietoja kurssien suorittamisesta ja 

sisällöistä saa lehtori Kari Tukiaiselta.   

 

Myös uskontokuntaan kuuluvat opiskelijat voivat halutessaan opiskella elämänkatsomustie-

toa pakollisten uskonnon kurssien lisäksi. 

TAITAVA ME TARJOAA TEKEMISTÄ NUORILLE 

 

Taitava Me tarjoaa Savonlinnan alueen nuorille tänäkin vuonna uutta tekemistä ja 

työpajatoimintaa, joista tammikuussa käynnistyy: 

 

The Amazing Sarjakuva Workshop maanantaisin 11.1.2021 alk. klo 17.00-19.00 SLN 

Ohjaamolla 

- mukaan mahtuu uusia piirtäjiä, ohjelmassa mm. kuvakäsiksen laatimista, erilaisten 

kuvakulmien ja hahmojen piirtämistä, ja tarinan kertomista 

- tammikuun teemana supersankarit 

- ohjaajana Juho Sihvonen 

 

Roolipelikerho keskiviikkoisin 13.1.2021 alk. klo 17.00-19.00 SLN Ohjaamolla 

- uusi kerho kutsuu larppauksesta kiinnostuneita harrastajia mukaan, ohjelmassa 

pöytäroolipelejä, eläytymisharjoituksia, liveroolipelin suunnittelua ja toteuttamista yhdessä 

- kerhon lisäksi luvassa teemapajoja, joista tiedotetaan erikseen 

- ohjaajana Jaakko Rinne 

 

Ilmoittautuminen taitava.me tai suoraan Hannelle.  

 

Koronarajoituksista johtuen pajoihin ja kerhoihin on rajoitettu osallistujamäärä, joten nopea 

ennakkoilmoittautuminen on suositeltua. Osallistuminen on maksutonta, kohderyhmä 16-

29-vuotiaat (jollei erikseen ilmoiteta).  

TIEDOKSI 

Huom! Juhlasali on opetuskäytössä Vanhojen tanssien johdosta palkeissa 1, 3 ja 5! 


