
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 18.3.2021 KLO 12.00 

 
   KUULUMISET  
 

Miten etäopiskelu on sujunut? Onko tehtäviä ja läksyjä sopivasti? Onko tarvetta 
tukiopetukselle? 
 
LYSEON PROJEKTIVIIKKO  
 

Jokaisen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijan tulee valita itselleen 

jokin projekti. Myös jatkavat abit voivat osallistua halutessaan projektiviikkoon. 

Ryhmänohjaaja kartoittaa vielä kertaalleen perusryhmänsä 

ilmoittautumistilanteen. 
 

HUOM!  
 
Xamkin projekteihin ilmoittautuneet opiskelijat ovat saaneet alkuviikosta 
wilmassa viestin, jossa on suora ilmoittautumislinkki Xamkin opintojaksoille. 
Tee ilmoittautuminen Xamkin linkin kautta mahdollisimman pian. Vain linkin 
kautta ilmoittautuneet voivat osallistua projekteihin.  
 
Jos teet anniskelu- ja/tai hygieniapassin, ilmoita tapahtumakutsussa myös ne 
passit, jotka teet viikon aikana. 
 

YO-KIRJOITUKSET JATKUVAT ENSI VIIKOLLA 
 
Kevään 2021 yo-kirjoitukset jatkuvat ensi ja seuraavalla viikolla aina 31.3.2021 
saakka.  
 
XAMK / ENSIAVUN PERUSTEET 
 
Projektiviikon projekti Ensiavun perusteet ja jatko-opinnot täyttyi nopeasti. Jos 
et mahtunut mukaan projektiin, mutta haluaisit kuitenkin suorittaa ensiavun 
opintoja, voit suorittaa niitä ensi syksynä. Ensiavun perusteet ja jatko-opinnot 
Xamkilta tulevat tarjolle ensi vuonna 3. jaksoon.  
 
Jos tarvitset ensiavun opintoja jo ennen kesää, Xamkilla on 
toukokuussa tarjolla pelkkä Ensiavun perusteet -opintojakso. Opintojaksolle 
voit ilmoittautua Xamkin koulutuskalenterissa: https://www.xamk.fi/avoimen-
amkn-kurssit/ensiavun-perusteet-2-op/  
  
 

https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/ensiavun-perusteet-2-op/
https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/ensiavun-perusteet-2-op/


KORONAN VAIKUTUS KOULUMATKATUKEEN (8.3.-28.3.21) 
 
Jos opiskelijalla ei ole koulumatkoja, niin hänen tulee ilmoittaa asiasta Kelaan. 

Ilmoituksen voi tehdä lähettämällä viestin Kelan asiointipalvelussa, puhelimitse 

tai koulumatkatukihakemus-lomakkeella (KM1). Lomakkeen voi toimittaa 

suoraan Kelaan. Koulumatkatuen lakkautus kannattaa tehdä mahdollisimman 

pian.  

Kela lähettää kirjeen niille opiskelijoille, joiden koulumatkatukea ei ole 

lakkautettu oman ilmoituksen perusteella. Opiskelijan on vastattava kirjeeseen, 

jos opiskelijalla on edelleen koulumatkoja. Opiskelijalla on aikaa ilmoittaa 

koulumatkoistaan huhtikuun puoleen väliin saakka. Opiskelija voi tehdä 

ilmoituksen 28.3. jälkeen, jos kulku oppilaitokseen varmistuu vasta ko. päivänä. 

Kela lakkauttaa koulumatkatuen 1.4.21 alkaen niiltä opiskelijoilta, joilla ei ole 

koulumatkoja. Tämä johtuu siitä, että lähiopetukseen palaamisesta kuluvan 

kevään aikana ei ole varmuutta. Koulumatkatukea ei lakkauteta, jos opiskelija 

ilmoittaa Kelaan, että on koulumatkoja.  

Jos opiskelijan koulumatkatuki lakkautetaan, pitää opiskelijan hakea 

koulumatkatukea uudella hakemuksella, kun koulussa käynti jatkuu. 

Opiskelija ei saa enää ostaa uutta koulumatkatuettua lippua, jos ei ole 

koulumatkoja. 

 
KORONA JA OPINTOJEN EDISTYMINEN 
 
Kun opiskelija opiskelee toisella asteella, niin oppilaitos seuraa opintojen 
edistymistä. Koronan aiheuttama poikkeustilanne on hyväksyttävä syy, että 
opiskelijan opinnot eivät ole edistyneet riittävästi. Näin ollen opiskelijan ei 
tarvitse perua tai palauttaa opintotukea. 
 
ABIEN JATKO-OPINTOIHIN HAKEMINEN 

Yhteishaku järjestetään 17.3.-31.3. opintopolku.fi -sivustolla. Hakuajan 
alettua, laitamme teille kuvalliset ohjeet sekä hakuvideon, joka kannattaa 
katsoa läpi ennen haun tekemistä. Hakulomakkeen täyttäminen on varsin 
yksinkertaista ja se onnistuu varmasti kaikilta omatoimisesti. 

Jos kaipaat kuitenkin varmistusta haun tekemiseen, olemme saaneet rehtorilta 
luvan järjestää joitakin hakutilaisuuksia tietokoneluokassa enintään 6 
henkilön ryhmissä. Voimme myös ottaa vastaan yksittäisiä opiskelijoita, joten 
jos kaipaat apua hakukohteiden miettimisessä tai valintaperusteiden 
tutkimisessa, ota yhteyttä vastuuopoosi.  



Hakutilaisuuksia on suunniteltu alla oleviin ajankohtiin. Näihin tulee 
ilmoittautua ennakkoon tapahtumakutsussa ja paikalle voivat saapua vain 
ennakkoon ilmoittautuneet. Lähetämme tapahtumakutsun wilmassa kun 
haluaika alkaa. 

• torstai 18.3. klo 12.00 ja 13.00 
• torstai 25.3. 12.00 ja 13.00 
• perjantai 26.3. klo 10.00 ja 11.00 
• tiistai 30.3. klo 10.00 ja 11.00 
• keskiviikko 31.3. klo 12.00 (hakuaika päättyy klo 15.00) 

Ennen haun tekemistä on tärkeää tutustua hakukohteisiin ja niiden 
valintaperusteisiin ajan kanssa. Ammattikorkeakouluun hakiessa haku 
kannattaa tehdä jo hakuajan alussa, jotta valintakokeen pääsee tekemään 
toivomalleen paikkakunnalle. Huomaathan, että valintaperusteet ja 
pääsykoetiedot voivat muuttua 16.3. asti koronavirustilanteen takia.  

Opiskelun iloa ja tsemppiä kaikille kevään kirjoituksiin!  

Terveisin opot Sara, Pia ja Matti 

 
 
 


