
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 11.2.2021 KLO 12.00 

5. JAKSON ALOITUKSEEN LIITTYVÄÄ 

Jakso 5 alkaa ensi torstaina 18.2. työjärjestyksen mukaisesti. Tarkista jakson 

5 kurssivalinnat wilmasta! Jos tarvitset apua kurssivalintojen muokkaamiseen, 

ota yhteyttä opoihin. Hanki / tilaa ensi jakson oppimateriaali hyvissä ajoin ja 

sähköisen materiaalin hankkimiseen saat tarvittaessa ohjeistusta kurssien 

opettajilta. Jakson 5 opiskelukalenteri (liite 1) on julkaistu koulun kotisivulla. 

ESIVALINNAT LUKUVUODEKSI 2021-2022 

Lyseon ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat sekä jatkavat abit 

tekevät ensi lukuvuoden alustavat kurssivalinnat to 18.2. - to 25.2.2020 

välisenä aikana. Esivalinnat ja opo-tunnit pidetään perusryhmäkohtaisesti 

erillisen aikataulun mukaan. Tarkempi aikataulu liitteenä (liite 2). Merkitse 

oman perusryhmäsi opotunti (lk 252) + esivalinta (lk 251)-aikataulu kalenteriisi! 

Huom! Ne abit, jotka suorittavat lukio-opinnot 3,5 – 4 vuoden aikataulussa 

siirtyvät jaksosta 5 alkaen perusryhmään LL18g! 

ABIEN TENTTIAIKATAULUT 

Aikataulu julkaistaan tällä viikolla koulun kotisivulla ”Opiskelijalle” -osiossa. 

ABEILLE TSEMPPIÄ LUKULOMALLE JA VIELÄ MUUTAMA 

MUISTUTUS… 

Toivotamme kaikille abeille opiskeluintoa ja tsemppiä lukulomalle! Yo-

kirjoituksiin valmistautumisen ohella, muistakaa myös ulkoilla ja huolehtia 

tärkeistä ihmissuhteista. Hyödyntäkää lukulomalla tarjolla olevat 

preliminääritilaisuudet ja muut mahdolliset kertausmahdollisuudet. Seuraa 

wilmaa edelleen säännöllisesti, sillä se on koulun virallinen ja tärkein 

tiedotuskanava. Korkea-asteen yhteishaun alettua järjestämme Lyseolla 

muutaman ohjatun yhteishakumahdollisuuden. Opinto-ohjaajat tiedottavat 

ajankohdat wilma-viestillä. Olethan myös huomannut abeille suunnatun wilma-

viestin anniskelu- ja hygieniapasseihin liittyen?  

 

 

 



PENKKARIPÄIVÄ TO 18.2.2021 

Aamupäivän oppitunnit ykkösille ja kakkosille työjärjestyksen mukaan klo 12 

saakka! Penkkaripäivänä ei ole RO-tuokiota. 

klo 12.00 Abishow-striimaus. Palkin 5 opetustilassa katsotaan striimi. Abeille 

varataan luokat shown seuraamista varten. Ryhmäohjaajat valvomaan. Abien 

ro:t sopikaa tuuraaja palkin 5 tunnille (striimin näyttämiseksi). Shown jälkeen 

puolikkaalle abiporukalle kahvitus ruokalassa. Toinen puoli kiertää koulua 

heittelemässä karkkia. Vaihto 20 minuutin kuluttua. HUOM! Ykkösten ja 

kakkosten osalta koulupäivä jatkuu abishown jälkeen työjärjestyksen mukaan! 

VANHOJEN PÄIVÄ PE 19.2.2021  

Mikäli koronarajoitukset jatkuvat ennallaan, niin kakkosten vanhojen tanssit 

tallennetaan perjantaina 19.2. Näin ollen heille jää tallenne tansseista, jos 

vaikka toukokuulle siirretyt yleisöesitykset eivät koronan vuoksi toteutuisi. 

Kysyimme tanssikurssilaisten mielipidettä tanssien kuvaamisesta mekot/puvut 

päällä, ja reilu 80% oli tällaisen kuvaamisen kannalla. Videointiin voi ilman 

muuta osallistua myös tavallisissa siisteissä vaatteissa. Kampaukset ym 

kannattanee nyt hoitaa kotikutoisesti. Kuvaukset tehdään opetusryhmittäin 

liikuntasalissa ilman yleisöä (4 ryhmää) ja päivän aikana tarjotaan normaali 

koululounas sekä koulu tarjoaa kakkukahvit. Alustavat tanssiaikataulut ovat: 

- klo 10 Ryhmä 1 

- klo 11 Ryhmä 2 

- klo 12 Ryhmä 3 

- klo 13 Ryhmä 4 

KIRJASTON KESÄTYÖT 

Liitteenä (liite 3) hakuilmoitukset kirjaston kesätöihin. Hakuilmoitus julkaistaan 

Kuntarekryssä, TE-palveluiden verkossa, kaupungin virallisella ilmoitustaululla 

ja sähköisellä alustalla, savonlinnaan.fi:ssä sekä sisäisessä jakelussa s-

postilla.  

Hakuaika kirjaston kesätöihin on 8.2.– 21.3.2021 klo 23:00 saakka  


