
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 22.4.2021 KLO 12.00 

KUULUMISET 

Ryhmänohjaaja kyselee kuulumisia! Miten 6. jakson opinnot ovat käynnistyneet? 

Lähiopetukseen palataan ensi viikon keskiviikkona 28.4., jos koronatilanne ei tästä pahene. 

VIIDENNEN JAKSON ARVIOINNIT  

Opiskelija tarkistaa wilman opintosuoritusotteesta kurssisuorituksensa. Kakkosilla 

kurssikertymän olisi hyvä olla noin 52 - 54 kurssia. Ykkösten osalta noin 23 - 25 kurssia 

on hyvä saavutus, mikäli lukio-opinnot on tarkoitus tehdä 3 vuodessa. Osalla opiskelijoista 

on 3,5 – 4 vuoden opinto-ohjelma, jolloin kurssimäärä on luonnollisesti pienempi. 

Opiskelija sopii mahdollisista rästikokeista ja uusintakokeista suoraan kurssin opettajan 

kanssa. Hoida täydennettävät kurssit (T-merkinnät) mahdollisimman pian kuntoon! 

Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että tälle vuodelle valitut eri oppiaineiden pakolliset 

kurssit tulevat suoritetuksi. Mikäli joku pakollinen kurssi on keskeytynyt tältä vuodelta, valitse 

se ensi vuoden opinto-ohjelmaan.  

OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI  

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskeltujen pakollisten ja valtakunnallisten 

syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Mainituista opinnoista opis-

kelijalla saa olla hylättyjä kurssiarvosanoja (4) enintään seuraavasti: 

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

PROJEKTIVIIKOSTA VIELÄ! 

Projektiviikon suoritusmerkinnät näkyvät wilmassa ensi viikolla, mikäli kaikki projektiin 
liittyvät suoritukset ja tuotokset on valmiina. 

Jos opiskelija on projektiviikolla tehnyt avoimen ammattikorkeakoulun tai yliopiston opintoja, 
tulee opiskelijan näyttää todistus / opintosuoritusote tehdystä opintojaksosta omalle 
vastuuopolle. Opintojen laajuudesta riippuen opiskelija saa yhden syventävän kurssin 
teemaopintoihin. Loput merkitään muihin opintoihin. 

HUOM! Hygienia- ja anniskelupassien testipäivä alustavasti ja ensiavun lähipäivä: 

Hygieniapassi (n. 60 opisk.) 5.5.2021 klo 12 ja anniskelupassi (n. 60 opisk.) klo 15. 
 

Ensiavun 1. lähipäivän korvaava päivä on maanantaina 3.5.2021. Tämä koskee 
niitä kolmea opiskelijaa, jotka joutuivat poistumaan kesken päivän.  

Ensiavun 2. lähipäivän korvaava päivä on tiistaina 18.5.2021. Tämä koskee 
kaikkia ensiavun projektissa olleita opiskelijoita. 



Vastaa projektiviikkokyselyyn 

Joko olet käynyt antamassa palautetta projektiviikosta? Jos et, niin kysely auki vielä tänään! 
Kiitos palautteesta! 

OPISKELUTEKNIIKAN INFO TORSTAINA 29.4. KLO 12.15-13.15 TEAMSISSA 

Valmennuskeskus järjestää opiskelutekniikan infoja lukion opiskelijoille. Infon aiheita ovat 

mm. lukusuunnitelman ja ajanhallinnan suunnittelu, kuinka valmistautua 

ylioppilaskirjoituksiin ja pääsykokeisiin, luku- ja muistiinpanotekniikan kehittäminen, 

sekä vinkkien antaminen opiskelun ja lukemisen tehostamiseen liittyen. Info järjestetään 

etänä Teamsin kautta ensi viikon torstaina 29.4. klo 12.15-13.15. Ilmoittaudu tapahtumaan 

sitovasti tapahtumakutsussa.  

LYSEON KIERRÄTYSLOGOKILPAILU 

Opiskelijakunnan hallituksen julistamaan kierrätyslogokilpailuun ei tullut määräaikaan 

mennessä vastauksia, joten palkinto jää jakamatta. 

LIIKAA MAKSETTU OPINTOTUKI VUONNA 2020 

Jos opiskelijalle on maksettu liikaa opintotukea, niin sen voi palauttaa vapaaehtoisesti 

huhtikuun aikana. Sen jälkeen Kela tulee perimään tuen takaisin korkojen kera. Tarkasta 

asia OmaKelasta! 

TÄNÄÄN VIETÄMME OPISKELIJOIDEN MIELENTERVEYSPÄIVÄÄ!  

Opiskelijoiden mielenterveyspäivä järjestetään jälleen tänä keväänä. Tämän vuoden 
kampanjateema on Osallisuus ja oikeus apuun. Päivää vietetään tänään torstaina 
22.4. ja sen ympärillä kampanjoidaan somessa kahden viikon ajan 12. – 23.4.2021. 
Huom! Liitteeseen 1 on koottu nuorten mielenterveyttä tukevia Savonlinnan seudun ja 
valtakunnallisia yhteistyötahoja. 

Teemapäivän tarkoituksena on herättää keskustelua opiskelijoiden mielenterveydestä sekä 
kutsua kaikki mukaan toimimaan etänä mielen hyvinvoinnin puolesta. 

Rentoutustuokio Lyseon opiskelijoille / Yhessä eteenpäin hanke 

Tässä linkki tallenteeseen opiskelijoiden mielenterveyspäivään tekemästämme 
rentoutuksesta. Alussa meidän höpsö hanketervehdys ja sitten rentoutus. Kokonaiskesto 
noin 15min. 
https://bit.ly/3x83GER 

Rentoutuksen jälkeen opiskelijat voivat käydä padletilla keskustelua kanssamme. Tässä 
padlet-linkki, jonka ryhmänohjaajat voivat jakaa rentoutuksen jälkeen. Jos he haluavat, voi 
ryhmässäkin keskustella rentoutuksessa nousseista ajatuksista, etenkin siitä, mitä 
opiskelijat toivovat toisilleen. 

https://padlet.com/yhessaeteenpain/jtqjluumfcfblf7v 
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