
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 25.3.2021 KLO 12.00 

KUULUMISET  

Ryhmänohjaaja kyselee kuulumisia.  

PALAAMME LÄHIOPETUKSEEN MAANANTAINA 29.3. 

Ensi maanantaina palaamme takaisin lähiopetukseen. Jokaisen lyseolaisen on tärkeä 

kantaa vastuunsa ja noudattaa annettuja, jo tutuksi tulleita turvallisuusohjeita. Kiinnitetään 

erityistä huomiota maskien käyttöön! Turvallisuusohjeita noudattamalla pystymme 

turvaamaan lähiopetuksessa olemisen ja lähiopetuksen jatkumisen. 

HUOM! Aiemmin myönnetyt luvat etäopiskeluun ovat rauenneet! Mikäli joku haluaa 

etäopiskella perustellusta syystä, pyytäkää lupa rehtorilta. Etäopiskelu tarkoittaa, että 

oppituntia seurataan etänä ja ollaan läsnä. 

YO-KIRJOITUKSET JATKUVAT ENSI VIIKOLLA  

Kevään ylioppilaskirjoitukset jatkuvat vielä ensi viikolla maanantaina, tiistaina ja 

keskiviikkona. Yo-kirjoitukset pidetään liikuntasalissa ja niiden läheisyydessä tulee liikkua 

hiljaa. Myös juhlasaliaktiviteettien tulee olla rauhallisia ja vähä-äänisiä. Liikuntasalin 

pukutilojen yhteydessä olevat vessat ovat yo-kokelaiden käytössä.  

YKKÖSTEN TUTOR-HAKU LÄHESTYY 
 
Nyt on hyvä aika pysähtyä pohtimaan, voisiko sinusta tulla Lyseon lukion uusi tutor-

opiskelija. Tutorit ovat tärkeä tuki uusille lukiolaisille ja osa koulumme toimintaa. Tutoreiksi 

halutaan monenlaisia opiskelijoita. Tärkeintä on oma kiinnostus tutorina toimimista kohtaan. 

Ensi viikon torstaina 1.4. nykyiset tutorit tulevat ykkösten ro-tuokioille kertomaan tutor-

toiminnasta. Tutoriksi voit hakea 1.4.-11.4. välisenä aikana.  

 

Lisää tietoa hausta saat ensi viikolla. Lyseon mediaryhmän blogista löytyy juttu "10 hyvää 

syytä hakea tutoriksi": https://savonlinnanlyseo.fi/2019/03/tutor-haku-kaynnissa-10-

hyvaa-syyta-hakea-tutoriksi/  

Käykää tutustumassa! 

 
ABIEN JATKO-OPINTOIHIN HAKEMINEN  

Jos kaipaat varmistusta yhteishaun 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. 

https://savonlinnanlyseo.fi/2019/03/tutor-haku-kaynnissa-10-hyvaa-syyta-hakea-tutoriksi/
https://savonlinnanlyseo.fi/2019/03/tutor-haku-kaynnissa-10-hyvaa-syyta-hakea-tutoriksi/


• 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 

 


