
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 29.4.2021 KLO 12.00 

LÄHIOPETUKSEEN PALUUSTA 

Muistetaan noudattaa Lyseolla edelleen jo tutuksi tulleita turvallisuusohjeita. 
Huolehdi käsihygieniasta hyvin, kun tulet kouluun ja siirryt luokasta toiseen. 
Pese ja desinfioi kädet ennen ruokailua. Vahva maskisuositus on edelleen 
voimassa. Vappua suositellaan viettämään vain oman lähipiirin kanssa. Sosteri 
suosittaa rajaamaan yksityistilaisuudet enintään kuuteen henkilöön. 

Näillä toimilla pyritään varmistamaan, että voisimme olla lähiopetuksessa 
kevätlukukauden loppuun saakka. 

T-MERKINNÄT KUNTOON 

Joillekin opiskelijoille on jäänyt useampia 5. jakson kursseja täydennettäviksi 
(T-merkintä). Opiskelijalla tulee olla aikataulu ja suunnitelma näiden kurssien 
viimeistelyyn. Nyt kun olemme palanneet lähiopetukseen, hyödynnä 
aineenopettajien ohjaus ja apu sekä pyydä tarvittaessa tukiopetusta. Myös 
opinto-ohjaajat auttavat opintojen suunnittelussa. Useamman T-merkinnän 
hoitaminen kuntoon vaatii nyt suunnitelmallisuutta, jotta kurssit eivät keskeydy.  

Huom! Mikäli joku ensimmäisen vuoden kurssi keskeytyy tai on keskeytynyt, ei 
ensi lukuvuonna ole enää tarjolla nykyisen opetussuunnitelman mukaisia 
ensimmäisen vuoden kursseja. Tämä johtuu siitä, että syksystä 2021 lukion 
aloittavat siirtyvät opiskelemaan uuden opetussuunnitelman mukaisesti 
eripituisia opintojaksoja ja nämä opintojaksot korvaavat nykyiset kurssit. 
Ykkösvuonna keskeytyneelle kurssille on siis löydettävä vastaavuus tulevien 
ykkösten opintojaksoista ja tämä voi olla paikoin haastavaa.   

HYGIENIA- JA ANNISKELUPASSITESTIT ENSI KESKIVIIKKONA 

Hygieniapassitesti järjestetään Lyseon juhlasalissa ke 5.5.2021 klo 12.00 ja 
anniskelupassitesti klo 15.00. Testitilaisuudet ohjeistetaan tarkemmin erillisellä 
wilma-viestillä. 

Huom. Saat suorituksen passikoulutusten osalta vasta testien suorittamisen 
jälkeen. Toimita suoritusote vastuuopollesi vasta kun olet saanut testin läpi ja 
se näkyy Xamkin rekisterissä.  

 

 



KOULUMATKATUEN MUUTOKSIA 1.8.21 ALKAEN 

Koulumatkatuki tulee muuttumaan ensi lukuvuoden alusta. Suurin muutos on 

se, että lasketaan matkustuspäiviä. Opiskelija saa tuen kalenterikuukaudelta 

matkustuspäivien mukaan. 

- vähintään 15 matkapäivää/kk (täysi tuki 43 euroa/kk) 

- 10 – 14 matkapäivää/kk (puolen kuun tuki 21,50 euroa/kk) 

- enintään 9 matkapäivää/kk (EI TUKEA!) 

Opiskelija voi valita ostaako 30 päivän opiskelijaseutulipun tai 44 matkan 

opiskelijalipun. Lisäksi on ostettavissa puolen kuukauden lipputuote, 28 

matkan opiskelijalippu. 

Koulumatkatukihakemus täytetään edelleen paperiversiona. Ei voi hakea 

sähköisesti! 

Opiskelijalla itsellään on ilmoitusvelvollisuus muutoksista (KM4-lomake). 

PROJEKTIVIIKON PALAUTE 

Ryhmänohjaaja käy opiskelijoiden kanssa läpi projektiviikon palautetta, liite 1.  

 

 

 

HAUSKAA JA TURVALLISTA VAPPUA KOKO LYSEON VÄELLE! 


