
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 21.1.2021 KLO 12.00 

ITÄ-SAVON ALUEEN KASVOMASKISUOSITUS 

Sosterissa on voimassa kiihtymisvaiheen maskisuositus. Kasvomaskin käyttöä 

suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille. Maskeja suositellaan 

käytettäväksi aina, kun turvavälejä ei pysty pitämään, kuten kaupassa asioidessa, 

joukkoliikenteessä, julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa. Lisäksi maskia 

suositellaan käytettäväksi peruskoulussa kuudennesta luokasta lähtien ja toisen 

asteen oppilaitoksissa kuten lukioissa, ammattikouluissa ja korkeakouluissa. 

Alueellista maskisuositusta arvioidaan seuraavan kerran alueen tautitilanteen 

mukaan 23.2.2021. 

JAKSON 3 ARVIOINNIT WILMASSA  

Jokaisen opiskelijan on tarkistettava huolellisesti wilmasta oma tämän hetkinen 

kokonaiskurssimääränsä → tulosteet / opintosuoritusote. Kolmosilla on menossa 

jo loppusuora ja keväällä 2021 valmistuvilla olisi tässä vaiheessa hyvä olla koossa 

noin 70 kurssia. Kakkosilla lukio-opinnot ovat nyt puolessa välissä ja 

kokonaiskurssikertymän olisi hyvä olla 41-43 kurssia. Ykkösten osalta 13-15 kurssia 

on hyvä saavutus. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että tälle vuodelle valitut 

eri oppiaineiden pakolliset kurssit tulevat suoritetuksi.   

Kevään 2021 yo-kirjoituksiin osallistuvat huolehtikaa, että olette kirjoituskelpoisia 

valitsemissanne yo-tutkintoaineissa. Lukion päättötodistuksen saamiseen liittyen on 

muistettava: opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on 

suorittanut kaikkien oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion 

vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. 75 kurssiin tulee sisältyä vähintään 10 

syventävää kurssia.  

3. jakson T-merkinnät (täydennettävät kurssit) on saatava kuntoon 4. jakson aikana. 

Se tieto, mitä sinulta puuttuu täydennystä vaativasta kurssista, löytyy wilmasta 

kohdasta Opinnot. Kun avaat oppiaineen suoritukset, saat plussasta auki T-

merkinnän lisätiedot. Ryhmänohjaaja voi näyttää kohdan opiskelijoille Lassi 

Lyseolaisen suorituksista. 

K-merkintä (keskeytynyt kurssi) tarkoittaa, että kurssi on käytävä uudelleen. Mikäli 

jossakin oppiaineessa on useampi hylätty (4) kurssi, niin tukitoimet ovat tarpeen. 

Opiskelijan tulee tällöin ottaa yhteyttä kyseisen aineen opettajaan ja pohtia, miten 

opintoja kannattaisi jatkaa.  

 

 

 



KAKKOSTEN ETÄVANHEMPAINILTA ENSI TIISTAINA 26.1. KLO 18.00 

Toisen vuosikurssin vanhempainilta pidetään ensi tiistaina ja tilaisuus alkaa klo 

18.00. Käsiteltävinä asioina ovat mm. yo-tutkinto ja sen hajauttaminen sekä muut 

ajankohtaiset asiat. Kutsu ja linkki etävanhempainiltaan laitetaan huoltajille wilmalla. 

ILMOITTAUTUMINEN ABIEN ERILLISIIN SUULLISIIN KUULUSTELUIHIN 

PÄÄTTYY HUOMENNA  

Abien tulee ilmoittautua ennen yo-kirjoituksia oleviin erillisiin kuulusteluihin 

viimeistään huomenna perjantaina 22.1.2021 klo 14.00 mennessä. Myös yo-

kirjoitusten jälkeen järjestettäviin erillisiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan perjantaina.  

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 

erityisen 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 koulusihteerille.  

ABIEN PÄÄTTÖKYSELY  

Abit, toivomme, että vastaatte huolella Lyseon päättökyselyyn, jotta saamme tärkeää 

palautetta arjestamme; missä olemme onnistuneet, mikä toimii ja mitä kehitettävää 

lukiomme toiminnassa on. Vastaa kyselyyn nyt RO-tuokiolla! Arvostamme paljon 

teiltä abeilta saatua palautetta ja hyödynnämme sitä Lyseon kehittämisessä ja 

eteenpäin viemisessä! Kysely on auki 7.2.2021 saakka! Kiitos vastauksestasi! 

KUVATAITEEN LUKIODIPLOMI 

Oletko aikeissa suorittaa kuvataiteen lukiodiplomin? Tai kiinnostaako diplomin 

tekeminen, muttet ole vielä oikein varma asiasta? Tämä valtakunnallinen diplomi on 

yhden kuviskurssin mittainen ja siitä saattaa olla sinulle hyötyä jatko-opintoihin 

pyrkiessäsi. 

Tervetuloa diplomi-infoon kuvisluokkaan (124) keskiviikkona 3.2. klo 13.30. Infossa 

on tiivis esittely mistä on kyse, miten valmistaudut ja miten voit aloittaa, 

tarkemmin ohjeistuksiin syvennytään myöhemmin. Jos olet kiinnostunut 

mediadiplomin teosta, voit myös tulla tähän infoon. 



ILMAISTA VERKKOKOULUTUSTA LUKIOLAISILLE OPISKELUN TUESTA 

Koulutuksen tavoitteena on saada opiskelijalle lisää tietoa oppimiseen liittyvistä 

hankalista kohdista. Ymmärryksen lisäämisen ohella opiskelija saa tietoonsa monia 

tuen muotoja kokeiltavaksi. Koulutuksessa kiinnitetään huomiota myös opiskelijan 

itsetuntoon ja minäkäsitykseen. Koulutukseen sisältyy kaksi webinaaria (2x 1,5h). 

https://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/100/article-44400  

LUKIOIDEN SuShi-HANKKEEN KYSELY  

Jos et ole vielä vastannut tähän kyselyyn, niin te se nyt RO-tuokion aikana! 

Kiitos vastauksestasi!  

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 Tässä linkissä on kyselyn kysymykset suomeksi  

(https://docs.google.com/document/d/1XbuiLMAacJNrmNt80HUf2nibRO3pZ9iYt

NG1wy4qIpI/edit?usp=sharing) 

https://snellman-kesayliopisto.mobie.fi/zine/100/article-44400
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/7ad2b567-83e6-444b-b64f-98640a85dc60?displayId=Fin2165065
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

