
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 20.5.2021 KLO 12.00 

OLETHAN TARKISTANUT ENSI LUKUVUODEN KURSSIVALINNAT? 

Opintojen sujuva eteneminen edellyttää hyvää etukäteissuunnittelua ja opiskelija itse kantaa 

tästä vastuun. Tarkistakaa nyt RO-tuokiolla ensi lukuvuoden kurssivalintanne jaksoittain. 

Kirjaudu wilmaan ja mene työjärjestyksen kalenterissa ensi syksyyn ja siellä jaksoittain 

eteenpäin. Jatkavien opiskelijoiden kurssitarjottimeen ei ole tehty muutoksia ja se on nyt 

auki. Huom! Wilmassa näkyy nyt myös ensi syksynä lukion aloittavien kurssitarjotin. Mikäli 

sinulta puuttuu joku ensimmäisen lukiovuoden kurssi, tulee sinun valita tämä kurssi 

aloittavien tarjottimesta. 

HUOM! Seuraavissa ryhmissä on liian paljon opiskelijoita: WÄI04.1 (44), WENA04.1 (40), 

WMAB04.1 (39), WBI02.1 (38), WUE02.2 (37) ja WMAB07.1 (37). Mikäli olet näissä 

ryhmissä, muokkaa työjärjestystäsi siten, että saat vaihdettua näissä kursseissa 

pienempään ryhmään. Mikäli ryhmät pysyvät noin suurina tästä ohjeesta huolimatta, ryhmiä 

tasoitellaan hallinnon toimesta. Muutenkin on suositeltavaa etsiä mahdollisimman pieniä 

ryhmiä, kun muokkaat työjärjestystäsi. Jos tarvitset apua kurssivalintojen muokkaamisessa, 

ota yhteyttä oman perusryhmäsi vastuuopoon!  

Syksyllä 2021 yo-tutkinnon aloittavat huolehtikaa siitä, että te olette syksyn yo-

kirjoituksiin preppaavilla kursseilla 1. jaksossa.  

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYN 2021 YO-TUTKINTOON 

Syksyn 2021 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen on nyt käynnissä ja viimeinen 
ilmoittautumispäivä on keskiviikkona 2.6.2021 klo 15.00. Ilmoittautuminen tapahtuu 
wilmalla: Mene kohtaan lomakkeet ja valitse sekä täytä huolellisesti lomake ” 
Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin Lyseo”. Tarkista, että ilmoittautumislomakkeen ja 
wilmassa tehdyn yo-suunnitelmasi (lomake opinto-ohjaus 2: yo-suunnitelma) tiedot 
täsmäävät keskenään. Lisää lomakkeelle ainoastaan tulevan syksyn yo-aineet ja niiden 
pakollisuudet. Älä muuta ohjelman ehdottaman ajankohdan muotoa. 

Huom! Tulosta, allekirjoita ja palauta yo-ilmoittautumislomakkeesi kanslian aulassa olevaan 
laatikkoon! Yo-ilmoittautumisen voit tehdä ja tulostaa tietokoneluokassa. Opot tarjoavat 
aikoja, jolloin voit tulla tekemään ilmoittautumisen ohjatusti tietokoneluokkaan 26.5.-2.6. 
välisenä aikana. Tarkemmat ajat sekä ennakkoilmoittautuminen näihin 
tilaisuuksiin tulee tapahtumakutsussa ensi viikon alussa. Seuraa siis wilmaa. 

Tutustu huolella myös syksyn kokelaille julkaistuun YTL:n tiedotteeseen 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille 

Syksyn 2021 koepäivät löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan nettisivuilta: 
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat 

 

 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille
https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/koepaivat


PERJANTAIN PIHAPIKNIK  

Ympäristöviikon perjantain teema on lähiympäristö. Meillä on kiva sisäpiha, jossa kannattaa 
oleilla ja harrastaa pihaliikuntaa, nyt kun on lämpimiä säitä. Älkää kuitenkaan häiritkö pesiviä 
lokkeja! Perjantaina opiskelijakunnan hallitus tarjoaa pihalla keksejä ja karkkia ruokatunnilla. 
Kaikkien ei pidä rynnätä yhtä aikaa pihalle, vaikka kokoontumisrajoituksia on nyt 
lievennettykin. Kun olette käyneet syömässä omalla ruokailuvuorollanne, niin hakekaa 
jälkiruoka pihalta! Sateen sattuessa juhlasalista. 

Lähiympäristöä ovat myös koulun sisätilat, joissa jotkut sotkupeikot sitkeästi jatkavat 
roskaamista ja rikkomista, vaikka monta kertaa on muistutettu, että meillä kaikilla on paljon 
kivempaa, kun on siistiä. Meidän koulussa on monia muita kouluja enemmän oleskelu- ja 
rentoutumistiloja. Pidetään niistä huolta! 

KAHOOT YMPÄRISTÖASIOISTA 

Opiskelijakunnan hallitus on ideoinut ympäristöaiheisen kahootin, joka pelataan nyt RO-
tuokiolla: 

https://create.kahoot.it/share/ymparisto-kahoot/2d662309-8abc-4fc8-921d-26d7eaf19141 

https://create.kahoot.it/share/ymparisto-kahoot/2d662309-8abc-4fc8-921d-26d7eaf19141

