
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 12.8.2021 KLO 12.00 

KUULUMISET 

Ryhmänohjaaja kyselee opiskelijoiden kuulumisia; onko opiskeluun tai koulun käytänteisiin 

liittyviä kysymyksiä tai epäselvyyksiä?  

OPISKELIJATIETOLOMAKKEIDEN PALAUTUS 

Jatkavien opiskelijoiden ryhmänohjaajat keräävät ryhmänsä opiskelijoilta 

opiskelijatietolomakkeet ja palauttavat ne aakkostettuna koulusihteerille tänään RO-tuokion 

jälkeen. 

OPINTO-OHJAAJIEN VASTUURYHMÄT 

Lukio-opintojen ja jatko-opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa opinto-ohjaajat auttavat 
teitä mielellään. Jos kaipaat ohjausta asiassa, joka ei ole kiireellinen jo nyt 1. jakson ja 
lukuvuoden aloituksen osalta, ole opoihin yhteydessä vasta muutaman viikon kuluttua, kun 
lukuvuosi on saatu käyntiin. Opinto-ohjaus ja ”vastuuopoilu” on jaettu perusryhmittäin 
seuraavasti: 

Opinto-ohjaajien vastuuryhmät: 

Sara Jakonen 

• LL21a, LL21b, LL21c 
• LL20b, LL20c, LL20d, LL20e 
• LL19a, LL19b, LL19c 
• LL18g 

Pia Riekkinen 

• LL21d, LL21e 
• LL20a 
• LL19d, LL19e 
• LL18h 

OPPIMISEN JA OPISKELUN TUKEA SAATAVILLA 

Jos koet kaipaavasi jonkin aineen opiskeluun tukea, ota rohkeasti yhteyttä aineenopettajiin 

ja sovi tuki-/ lisäopetuksesta. Tukea on saatavilla!  

Muista kertoa sinua opettaville opettajille, jos sinulla on erityisopettajan kanssa tehty 

pedagogisen tuen suunnitelma. Kerro rohkeasti, millaiset tukitoimet ovat auttaneet sinua 

lukio-opinnoissa.  

Myös keskeneräisten kurssien (T-merkinnät) loppuun saattamiseen voit saada ohjausta ja 

tukea!  



T-merkintä = kurssisuoritus on vielä kesken eli jotain puuttuu, esim. itsearviointi, tehtäviä 

palauttamatta jne. Se, mitä sinulta puuttuu löytyy wilmasta kohdasta opinnot → avaa 

oppiaine ja kyseinen kurssi. Aineenopettaja on kirjannut sinne, mitä kurssista puuttuu. 

K-merkintä = kurssi on keskeytynyt esim. runsaiden poissaolojen takia ja kurssi on käytävä 

uudelleen 

S-merkintä = kurssi on hyväksytysti suoritettu   

OPISKELUHUOLTOPALVELUT 

Lyseon opiskeluhuoltopalvelut ovat myös käytettävissä. Terveydenhoitaja Maija Aaltoon, 

kuraattori Patricia Furreriin ja koulupsykologi Martti Muttoseen saat yhteyden wilmalla tai 

puhelimitse. 

SÄILYTYSLOKERIKKOJEN VARAAMINEN 

Ykkösten ryhmänohjaajat kierrättävät lokerikkojen varauslistan RO-tuokiolla. Listat 

palautetaan koulusihteerille. Koulusihteeri ilmoittaa wilma-viestillä lokerikon varanneille 

lokerikon sijainnin, numeron ja avauskoodin. Tämä viesti tulee opiskelijoille ensi viikon 

aikana.  

Jatkavien opiskelijoiden säilytyslokerot pysyvät ennallaan. Mikäli joku jatkava opiskelija on 

vailla säilytyslokerikkoa, tulee hänen ottaa suoraan yhteyttä koulusihteeri Tuija Miettiseen!  

ERITYISRUOKAVALIO- JA RUOKA-ALLERGIATIEDOT AJAN TASALLE 

Kaikkien Lyseossa opiskelevien, joilla on erityisruokavalio (laktoositon / gluteiiniton) tai 

ruoka-allergioita, tulee täyttää erityisruokavaliokaavake ja palauttaa se Lyseon 

ruokapalveluesimiehelle Hanne Törröselle. Lomakkeita on saatavilla Lyseon hallintoaulasta. 

HUOM! Viime vuoden erityisruokavaliotiedot eivät siirry automaattisesti tälle vuodelle, vaan 

tiedot tulee ilmoittaa uudestaan joka lukuvuoden alussa.  

PARKKERAUS JA KOULUN ALUEELLA LIIKKUMINEN 

HUOM! Lyseon takapihan parkkialue on varattu kaksipyöräisille 1.10.2021 saakka. Autoja 

ei saa siis parkkeerata sinne nyt alkusyksystä! Autoja ei saa parkkeerata myöskään 

henkilöstölle varatuille paikoille ja Lyseon ajotien varteen / etupihalle koulurakennuksen 

eteen, koska pelastustien pitää olla käytettävissä. 

Koulualueella liikkumisen pitää olla turvallista, joten nopeudet kuriin ja mopoilla ”keuliminen” 

on ehdottomasti kielletty. Jalankulkijoiden tulee kävellä ajoväylien reunassa kouluun 

saapuessa ja koulusta lähdettäessä.    

 

 

 



KOULUN ULKO-OVET KIINNI PÄIVÄN PÄÄTTEEKSI 

Kun koulupäivä päättyy ja poistut koulurakennuksesta, älä avaa ulko-ovea ääriasentoon, 
koska silloin se jää auki. Ääriasentoa tarvitaan käytännössä harvoin, lähinnä tavaran 
kuljetuksessa. HUOM! Jos käytät koulun sisäpihaa, varmistathan että sisäpihan ovi menee 
kiinni, jotta oravat eivät pääse koulun sisätiloihin. 

LYSEON KIERRÄTYSROSKIKSET 

Olethan huomannut jo Lyseon kierrätysroskikset? Omat roskikset löytyvät pulloille ja 
tölkeille, papereille, sekajätteille sekä biojätteille. Hyödynnetään näitä! 

TIEDOKSI KUNTOSALIEN OPISKELIJAHINNAT 

 KristalliSport 

• 45€/kk 

www.kristallisport.fi 

KuntoGym 

• 45€/kk 

www.kuntogym.fi 

EasyFit 

• 29,90€/kk 

www.easyfit.fi/kuntokeskukset/savonlinna 

KulmaSport: 

• 39,00€/kk 

www.kulmasport.com 

 


