
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 14.1.2021 KLO 12.00 

 
JAKSON 3 ARVIOINNIT VALMISTUVAT ENSI VIIKOLLA 
 
Jakson 3 kurssiarvioinnit ovat näkyvissä wilmassa ensi keskiviikkona 20.1.2021. 
Aineenopettajat ilmoittavat uusinta-/rästikokeiden ajankohdat ja ilmoittautumistavan. 
 
KEVÄÄN 2021 YO-LASKUT 
 
Yo-laskut jaetaan kevään 2021 yo-kirjoituksiin osallistuville. Jos on laskusta kysyttävää, 
niin ottakaa yhteyttä koulusihteeriin mahdollisimman pian.  
 
ABIEN YO- JA PENKKARI-INFO KE 20.1. KLO 13.00 
 
Info pidetään ensi keskiviikkona 20.1. klo 13.00 alkaen. Abien ryhmät seuraavat infoa 
luokissa. Jos abi on kakkosten tai ykkösten ryhmässä, hän tulee juhlasaliin. 
Karanteenissa tai etänä opiskelevat saavat linkin ennen infoa. Rehtori kertoo infossa 
tärkeistä ajankohtaisista asioista.  
 
HUOM! Nyt jo etukäteen tiedoksi, että perinteiset penkkariajelut ovat kielletty, Itä-
Suomen AVI on näin linjannut. Koko abi-ikäluokan kokoontuminen juhlasaliin abishown 
tiimoilta ei ole myöskään mahdollista koronarajoitusten takia.   
 
Ryhmänohjaajat ja opiskelijat ideoivat yhdessä vaihtoehtoista penkkaripäivän ohjelmaa, 
esim. abivideon teko on tietenkin edelleen mahdollista ja pienemmän porukan 
abiohjelman striimaus juhlasalista on mahdollista esim. perusryhmittäin. 
 
ABIEN PRELIMINÄÄRIKOKEET  
 
Abien preliminäärikokeita järjestetään seuraavasti: 

ma 8.2. Englannin kielen preli klo 12.00 - 16.00 

ke 10.2. Äidinkielen kirjoitustaidon preli klo 8.00 - 14.00 

pe 12.2. Ruotsin preli klo 8.00 – 14.00 

ti 23.2. Matematiikan preli (lukuloma) klo 8.00 -14.00 

ma 8.3. Fysiikan preli (lukuloma) klo 9.00 → 

pe 12.3. Psykologian preli (lukuloma) klo 10.00 -13.00 

ABIEN ERILLISET SUULLISET KUULUSTELUT  
 
Abien tulee ilmoittautua ennen yo-kirjoituksia oleviin erillisiin kuulusteluihin viimeistään 

perjantaina 22.1.2021 klo 14.00 mennessä. Myös yo-kirjoitusten jälkeen järjestettäviin 

erillisiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan perjantaina 22.1.2021.  

 



Kuulusteluilla on kaksi tehtävää: valmistaa kokelasta yo-kokeeseen sekä 

mahdollistaa opiskelijalle oppimäärän arvosanan korottaminen. Mikäli haluat yrittää 

korottaa jonkin aineen koko oppimäärää kuulustelussa, ilmoita siitä etukäteen 

kuulustelun pitäjälle. Huomioithan, että koko oppimäärän korottaminen on varsin 

haastavaa. Kuulustelut järjestetään eri oppiaineissa ennen yo-kokeita, pääsääntöisesti 

lukuloman aikana. Kuulusteluihin osallistuminen helpottaa yo-kirjoituksiin 

valmistautumista ja tilaisuudessa sinulla on mahdollisuus kerrata ja harjoitella keskeisiä 

asioita yhdessä toisten opiskelijoiden ja opettajan kanssa. Lisätietoja eri oppiaineiden 

kuulusteluista antavat aineenopettajat. Ilmoittautumislomakkeita on saatavilla 

kanslian aulasta ja lomakkeet palautetaan kanslian aulassa olevaan laatikkoon.    

 

KORKEA-ASTEEN 1. HAKUAIKA KÄYNNISSÄ 
 
Korkea-asteen 1. hakuaika syksyllä alkaviin koulutuksiin on käynnissä. Hakuaika päättyy 
ensi keskiviikkona 20.1.2021 klo 15.00. Voit tulla tekemään yhteishaun ohjatusti ensi 
tiistaina 19.1. klo 9.30-10.00 tietokoneluokkaan. Ilmoittautuminen tapahtumakutsussa.   
 
Ole yhteydessä vastuuopoosi, jos haluat pohtia hakukohteita vielä tarkemmin ennen 
hakuajan päättymistä.   
 
LUKIOIDEN SuShi-HANKKEEN KYSELY  
 
SuShi-hankkeen opetussuunnitelmatyötä varten tarvitsemme tietoja opiskelijoilta ja siksi 
olemme tehneet opiskelijoita varten kyselyn kestävään kehitykseen liittyen. Tämä 
kysely on tarkoitus järjestää 1. – 3. vuosikurssin opiskelijoille Savonlinnassa. Kysely 
järjestetään myös pietarilaisissa hankekumppanikouluissa. Kysely on avoinna 29. 
tammikuuta 2021 klo 23.59 asti.  
 
Linkki on jaettu opiskelijoille wilmalla. Tässä on linkki kyselyyn  

(https://webropol.com/s/sustainability-student-survey-2021) 
 

Tässä linkissä on kyselyn kysymykset suomeksi  
(https://docs.google.com/document/d/1XbuiLMAacJNrmNt80HUf2nibRO3pZ9iYtNG1w
y4qIpI/edit?usp=sharing) 
 

TURUN KESÄYLIOPISTON ABIKURSSIT 
 
Turun kesäyliopisto järjestää abikursseja etänä Zoomin välityksellä. 
 
- Pitkän fysiikan abikurssi, 25.01. – 15.03.2021 
- Äidinkielen abikurssi, 25.01. – 17.02.2021 
- Lyhyen matematiikan abikurssi, 26.01. – 18.02.2021 
- Ruotsin abikurssi, 26.01. – 18.02.2021 
- Englannin abikurssi, 22.02. – 17.03.2021 
- Pitkän matematiikan abikurssi, 23.02. – 18.03.2021 
 
Lisäksi uutuus: Videosarja: pitkän matematiikan YO-tehtävät ja niiden ratkaiseminen  
Ostomahdollisuus aukeaa 11.1. ja videosarja on tarjolla ainakin kevään ylioppilaskokeisiin 
asti. 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7ad2b567-83e6-444b-b64f-98640a85dc60?displayId=Fin2165065
https://webropol.com/s/sustainability-student-survey-2021
https://docs.google.com/document/d/1XbuiLMAacJNrmNt80HUf2nibRO3pZ9iYtNG1wy4qIpI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XbuiLMAacJNrmNt80HUf2nibRO3pZ9iYtNG1wy4qIpI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1XbuiLMAacJNrmNt80HUf2nibRO3pZ9iYtNG1wy4qIpI/edit?usp=sharing
https://turunkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/pitkan-fysiikan-abikurssi/
https://turunkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/aidinkielen-abikurssi/
https://turunkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/lyhyen-matematiikan-abikurssi/
https://turunkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/ruotsin-abikurssi/
https://turunkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/englannin-abikurssi/
https://turunkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/pitkan-matematiikan-abikurssi/
https://turunkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/videosarja-pitkan-matematiikan-yo-tehtavat-ja-niiden-ratkaiseminen/

