
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 28.1.2021 KLO 12.00 

 
KUULUMISET 

 

◦ Miten 4. jakso on sujunut? 

◦ Mitä ilonaiheita? 

◦ Mahdollisia huolenaiheita / mieltä askarruttavia asioita? 

OPISKELUN TUKI 

 

Jos koet kaipaavasi jonkin aineen opiskeluun tukea, ota rohkeasti yhteyttä aineenopettajiin 

ja sovi tuki- / lisäopetuksesta. Tukea on saatavilla! Myös 3. jakson keskeneräisten kurssien 

(T-merkinnät) loppuun saattamiseen voit saada ohjausta ja tukea!  

 

OPISKELUHUOLTOPALVELUT 

 

Muista hyödyntää tarvittaessa Lyseon opiskeluhuoltopalveluja. Kotisivulla olevasta 

Lyseolaisen oppaasta löytyy yhteystiedot ja kuvaukset eri toimijoiden palveluista:  

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/71/article-3051 

ENSIAVUN PERUSTEET, ANNISKELU JA HYGIENIAPASSIT KEVÄÄLLÄ 

Xamkin avoimen amk:n kautta voit kevään aikana suorittaa Ensiavun perusteet 1 -

opintojakson sekä anniskelu- ja hygieniapassit. Ensiavun perusteet -opintojaksossa on 

lähiopetusta ja se tulee tarjolle ainoastaan projektiviikolle. Jos tarvitset ensiaputaitoja 

kesätyössä, ole projektiviikon ilmoittautumisen kanssa siis hyvissä ajoin liikkeellä. 

Hygienia- ja anniskelupassit tulevat myös tarjolle projektiviikolle. Projektiviikon aikana ehdit 

suorittaa toisen passeista. Toisen passin (tai molemmat) voit suorittaa myös projektiviikon 

ulkopuolella huhti-toukokuun aikana verkko-opintoina, niin että tentti tehdään Savonniemen 

kampuksella. Anniskelupassin voi tehdä opiskelija, joka on täysi-ikäinen tai täyttää 18-vuotta 

viimeistään 2 kuukauden sisällä testipäivästä. 

Linkit opintojaksoille ilmoittautumisiin tulevat jakoon myöhemmin, kun projektiviikon valinnat 

on tehty. 

ARKO-HANKE LUKIOLAISILLE 

Jyväskylän yliopisto järjestää tietotekniikan väyläopintoja etäopintoina 

Savonlinnaan. Opintoja voi suorittaa jopa 16 opintopistettä ja näiden opintojen kautta on 

mahdollista saada opiskelupaikka Jyväskylästä. Lisätietoja löydät täältä. 

Etäinfo Lyseolla pe 5.2. klo 12.10 IT-alan (tietotekniikka) avoimen yliopiston opinnot, 

ARKO-hanke ja Jyväskylän yliopisto (lk 252) 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/71/article-3051
https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/2020/12/11/yliopisto-opintoja-lukiolaisille/


MERKITYKSELLISTÄ OSA-AIKATYÖTÄ SAVONLINNAN LUKIOLAISILLE 

 
Hei sinä lukiolainen! 
 
Haluatko merkityksellisen osa-aikatyön opintojen ohelle? Meillä olisi sinulle työtä noin 2 

tuntia viikossa. Työnkuva on auttaa vanhusta mm. ulkoilun, kahvittelun, kotiaskareiden ja 

kauppa-avun merkeissä. Maksamme palkkaa 10,50 € tunnilta. Työaikaan voit vaikuttaa itse, 

esim. illat ja viikonloput on suosittuja.  

 
Gubbe on uudenlainen vanhuspalvelu, joka auttaa ikäihmisiä elämään aktiivisempaa ja 
onnellisempaa arkea iästä tai kunnosta riippumatta. 
 
Hae nyt, nopeus on valttia! Hakeminen onnistuu helposti suoraan linkin kautta: 
https://www.gubbe.io/gubbeksi.html 
 
Tutustu myös meihin Instagramissa @gubbe.io 
-  
Susanna Mårtensson | HR Coordinator  
0400 771 909 | susanna@gubbe.io  
 
PENKKARIJÄRJESTELYISTÄ 

 

Abit muistakaa, että ”Närästys”-lehden ja abivideon tulee olla hyvissä ajoin ryhmänohjaajien 

tarkastettavana.  

PROJEKTIVIIKON KYSELY OPISKELIJOILLE 

Ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat vastaavat äidinkielen opettajien laatimaan 

kyselyyn nyt RO-tuokiolla. Kyselyssä painottuvat äidinkielen osa-alueet kuten kirjoittaminen, 

kirjallisuus, puheviestintä tai media. Kyselyyn voi vastata nimettömänä, mutta kyselyn 

avautuminen vaatii, että opiskelija on kirjautunut omalla edu.savonlinna.fi -tunnuksellaan. 

Projektiviikko on viidennen ja kuudennen jakson vaihtuessa: nyt siis voit vaikuttaa, mitä 

haluaisit silloin tehdä.   

Tässä linkki kyselyyn: https://forms.gle/CaWQpwBqczKa58vd7 
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