
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 11.3.2021 KLO 12.00 

 
   KUULUMISET  
 

Miten etäopiskelu on sujunut? 
 
Hyviä etäopiskelun käytäntöjä: 

Etäopetuksessakin opiskelijan on tärkeä osoittaa aktiivisuutensa ja 
läsnäolonsa. Opettajalla ei ole kaukonäkölaitetta, jonka avulla hän tietäisi, mitä 
kukin opiskelija tekee! Tee siis tehtäviä opettajan ohjeiden mukaan ja 
tallenna/palauta tehtävät tai työt sinne, minne pyydetään. Jos tuntiin 
osallistumisesta ei ole mitään dataa, merkitään poissaolo.  

Tunnit sujuvat myös mukavammin, kun niiden aikana on vuorovaikutusta, joten 
osallistu keskusteluihin ja vastaa kysymyksiin. Alun outouden tunteen 
tietokoneen välityksellä puhumiseen kyllä tottuu. 

Muita vinkkejä: 
 
- Herää ajoissa, syö aamupala ja hoida aamutoimet normaalisti. Pue päällesi 
päivävaatteet ja siirry mahdollisuuksien mukaan toiseen tilaan/työpöydän 
ääreen opiskelemaan. 
- Varaa itsellesi rauhallinen tila, jossa et altistu häiriöille. Pidä puhelin 
kauempana. 
- Pidä taukoja ja jaloittele. Liikkuminen piristää ja aktivoi aivoja oppimaan. Syö 
hyvä ja ravitseva lounas. 
- Kun opiskelet, keskity opiskeluun. Älä tee useita asioita samaan aikaan, vaan 
pyri keskittymään yhteen kerralla. 
- Nauti vapaa-ajasta ja tee iltaisin muita kuin koulujuttuja. 
 

Jos on jaksamiseen liittyvää huolta, muistakaa, että poikkeuksellisista ajoista 

huolimatta myös koulukuraattori ja koulupsykologi palvelut 

ovat edelleen käytettävissä. Kuraattoriin ja psykologiin saa yhteyden wilmassa 

tai soittamalla / viestittämällä puhelimeen.  

 

Opintojen aikataulutukseen ja suunnitteluun liittyvissä asioissa, voit ottaa 

yhteyttä vastuuopoosi. Opot tavoittaa wilman kautta ja whatsappissa. 

Pidemmissä ja isommissa asioissa ohjausaika kannattaa sopia etukäteen 

viestillä. Etäohjaukset toteutetaan Google Meetissä tai whatsappin 

videopuhelun välityksellä.   



4. JAKSON KURSSIARVIOINNIT 
 
Neljännen jakson kurssiarvioinnit ovat valmistuneet. Jokaisen opiskelijan on 

tarkistettava huolellisesti oma tämän hetkinen kokonaiskurssimääränsä 

wilmasta → tulosteet → opintosuoritusote. Mikäli suoritat lukion kolmessa 

vuodessa, ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla olisi hyvä olla koossa 

noin 18-20 kurssia tässä vaiheessa. Toisen vuosikurssin opiskelijoilla 

kokonaiskurssimäärän olisi hyvä olla 47-50 kurssia! T-merkintää voi täydentää 

5. jakson ajan, rästityöt on kuitenkin syytä palauttaa mahdollisimman nopeasti. 

K-merkintä tarkoittaa, että kurssi on käytävä uudelleen. Ryhmänohjaaja kertoo 

yleisiä havaintoja ja huomioita ryhmänsä kurssiarvioinneista ja ohjaa 

opiskelijoita opintojensa suunnittelussa esim. opiskelun tukeen liittyvissä 

asioissa (T-merkinnät, hylätyt kurssit jne.)   

 

Oppiaineen oppimäärän arviointi  
Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskeltujen pakollisten ja valta-

kunnallisten syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvona. 

Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja (4) enin-

tään seuraavasti: 

• 1-2 kurssia: 0 
• 3-5 kurssia: 1 
• 6-8 kurssia: 2 
• 9 kurssia tai enemmän: 3 

 
LYSEON PROJEKTIVIIKKO  
 

Eilen keskiviikkona oli viimeinen ilmoittautumispäivä projektiviikon kursseille! 

Jokaisen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijan tulee valita itselleen 

jokin projekti. Myös jatkavat abit voivat osallistua halutessaan projektiviikkoon. 

Ryhmänohjaaja kartoittaa nyt RO-tuokiolla perusryhmänsä 

ilmoittautumistilanteen 

 
YO-KIRJOITUKSET ALKAVAT ENSI VIIKOLLA 
 
Kevään 2021 yo-kirjoitukset alkavat ensi viikolla ja jatkuvat 31.3.2021 saakka.  
 
 



ERITYISJÄRJESTELYHAKEMUKSET SYKSYLLÄ 2021 YO-TUTKINNON 

ALOITTAVILLA 

 

Huom! Kakkosvuoden opiskelijat ja ne 3. vuoden opiskelijat, joilla on todettu 

jotain erityisjärjestelyihin liittyvää vasta tämän lukuvuoden aikana.  

 

Erityisjärjestelyhakemukset ja vieraskielisyysselvitykset syksyn 2021 yo-

tutkintoon pitää hakea hyvissä ajoin. Erityisopettaja Annele tekee 

erityisjärjestelyhakemukset yhdessä opiskelijan kanssa viimeistään huhtikuun 

alussa. Vieraskielisyysselvitykset tekee Suvi Salmenkivi yhdessä opiskelijan 

kanssa. Mikäli sinulla on joku muu esim. terveydellinen syy, joka edellyttää 

erityisjärjestelyjä, ole yhteydessä vastuuopoon mahdollisimman pian. 

HALUATKO LYSEON LUKION TUTORIKSI? 

 

Lyseon uudet tutor-opiskelijat valitaan maalis-huhtikuun aikana. Tutoreiksi 

voivat hakeutua 1. vuoden opiskelijat. Ohjeet hakemiseen saat myöhemmin, 

mutta jo nyt on hyvä aika miettiä, kiinnostaisiko sinua toimia lyseon tutorina 

tulevana lukuvuonna. Lisätietoa tutor-asiasta saa Sara-opolta. 

 
KOULUMATKATUKEA SAAVAT OPISKELIJAT 
 
Etäopiskelujakson (8.3.-28.3.21) vaikutuksesta koulumatkatukeen ei ole tällä 

hetkellä vielä tietoa. Kela selvittää ja tiedottaa asiasta myöhemmin. 

 

KANSLIAN PALVELUT 
 
Maaliskuun aikana jos opiskelija tarvitsee esim. opiskelutodistusta, niin hänen 

tulee ottaa yhteyttä wilmalla koulusihteeriin tai laittaa sähköpostia 

tuija.miettinen(at)savonlinna.fi. Todistus toimitetaan sähköpostilla opiskelijalle. 

 

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 

 
 


