
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 8.4.2021 KLO 12.00 

PROJEKTIVIIKKO MA 12.4. – PE 16.4. 

Ensi viikolla opiskellaan projektiviikon eri teemojen parissa. Projektien vetäjiltä on tullut 

sinulle wilma-viesti / sähköposti, jossa kerrotaan viikon aikataulusta ja sisällöstä. Seuraa 

koko projektiviikon ajan wilma-viestejä, jotta pysyt ajan tasalla viikon ohjelmasta. 

Valitsemasi projektin liittyvissä asioissa käänny projektin vetäjän puoleen.  

Koululounas on tarjolla Lyseolla klo 11-12 välillä! Poissaolot projektiviikolla merkitään 

normaalisti. 

Ryhmänohjaaja varmistaa, että kaikki hänen perusryhmänsä opiskelijat tietävät (myös 

poissaolijat) missä ja mihin aikaan on projektin ensimmäinen kokoontuminen maanantaina 

12.4.  

XAMKIN PROJEKTIT PROJEKTIVIIKOLLA 

Jos olet ilmoittautunut johonkin alla mainittuun Xamkin projektiin projektiviikolla, olet tällä 
viikolla saanut sähköpostitse ohjeet opintojen tekemiseen.  

• Ensiavun perusteet ja jatko-opinnot 
• Hygienia- ja anniskelupassit 
• Liikunnan ja hyvinvoinnin opintoja verkossa 

Lue ohjeet huolella ja ajatuksen kanssa läpi.  

Jos et ole saanut Xamkilta sähköpostia, tarkista roskaposti ja ole mahdollisimman pian 
yhteydessä Sara-opoon. Jos sinulla on kysymyksiä opintojakson sisältöihin tai käytäntöihin 
liittyen, ole suoraan yhteydessä Xamkiin. 

6. JAKSON ALOITUS  

Kuudes jakso käynnistyy projektiviikon jälkeen ma 19.4. työjärjestyksen mukaisesti. 

Olethan tarkistanut 6. jakson kurssivalintasi? Jos tarvitset apua kurssivalintojesi 

muuttamiseen, ota pikaisesti yhteyttä opinto-ohjaajiin. Hanki myös ensi jakson kursseilla 

tarvittava oppimateriaali hyvissä ajoin.  

Palkissa 3 oleva TE03-kurssi ja palkissa 5 oleva ENA07-kurssi on jaettu kahtia ja 

opiskelijoita on tasattu ryhmien välillä. Pienemmät opetusryhmät ovat kaikkien etu.  

Aikuislukion puolella on mahdollisuus tehdä vielä tänä keväänä ENA02- kurssi tai ENA06-

kurssi. Nämä kurssit käynnistyvät 19.4. alkavasta viikosta lähtien ma ja ke alkaen klo 15.40- 

(ENA06) ja 17.00- (ENA02). 

Hyödynnä opintojesi suunnittelussa myös Taidelukion kurssitarjontaa! 

6. jakson aikataulut + tapahtumat löytyvät opiskelukalenterista koulun kotisivulta 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/kalenteripohjat/ 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/kalenteripohjat/


UUSIEN TUTORIEN HAKU 

Tutorien haku on käynnissä vielä tämän viikon sunnuntaihin 11.4. asti. Jos 
tutorina toimiminen kiinnostaa sinua, niin käy täyttämässä wilmassa kysely Haluatko lyseon 
tutoriksi? Mukaan kaivataan vielä hakijoita ja uusille on hyvin tilaa. 

OSALLISTU KILPAILUUN JA VOITA LAHJAKORTTI! 

Suunnittele kuva tai logo, joka liittyy kierrätykseen, ympäristöstä ja ilmastosta 
huolehtimiseen ja kestävään kehitykseen. Koululle on tulossa uusia kierrätysastioita mm. 
panttipulloille ja -tölkeille sekä biojätteelle, ja niiden kylkeen tarvitaan kuva tai logo. Astiat 
hankitaan Sustainable Studies for High Schools -hankkeen rahoituksella. 

Kuvan tekniikka on vapaa, mutta sen pitää olla muunnettavissa sähköiseen muotoon ja 
tulostettavissa. Voittajakuvasta tehdään tarroja kierrätysastioiden kylkeen. Tarran lopullinen 
koko on A6 eli A4-arkin neljännes. Opiskelijakunnan hallitus valitsee voittajan ja palkitsee 
hänet 50 euron lahjakortilla K-ryhmään. 

Palauta kuva työstäsi viimeistään projektiviikon jälkeisenä sunnuntaina 18.4. 
opiskelijakunnan hallituksen sähköpostiin savonlinnanlyseonhallitus@gmail.com. Voittaja 
julkistetaan ryhmänohjauksessa 22.4. 

Lisätietoja voi kysyä Virpi Loikkaselta. 

KUVIKSEN RÄSTITYÖT VALMIIKSI 

Jos opintosuoritusotteessasi on jossakin kuvataiteen kurssissa T-merkintä, tule 
viimeistelemään kurssi kuntoon ohjatusti kuvisluokkaan alla olevina ajankohtina. 

T-merkinnät alkavat pian muuttua K:ksi! 

Torstai 8.4. klo 13.15-15.45 

perjantai 9.4. klo 9-12 

keskiviikko 14.4. klo 15 

keskiviikko 21.4. klo 11.30-14.15. 

KOULUTERVEYSKYSELY 

RO-tuokion päätteeksi vastataan kouluterveyskyselyyn pidennettynä ryhmäohjauksena. 

Lähiopetuksessa olevat opiskelijat vastaavat kyselyyn. Ryhmänohjaaja ohjeistaa kyselyyn 

vastaamisen. Palkin 5 oppitunnit jatkuvat klo 13.15 työjärjestyksen mukaan. 


