
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 26.8.2021 KLO 12.00 

 
AIEMMIN LINJA-AUTOON PÄÄSTETTÄVÄT OPISKELIJAT 
 
Ryhmänohjaaja näyttää wilmasta listan opiskelijoista, jotka voi päästää aiemmin 

oppitunnilta. Mikäli huomaat listasta epäkohtia omalta kohdaltasi, ota yhteyttä rehtoriin. 

Silloin kun opiskelija ei käytä julkisia kulkuvälineitä, ei ole myöskään tarvetta lähteä 

aikaisemmin.  

 

NUORILLE SUUNNATTU, KIINNOSTAAKO BUSINESS – YRITTÄJYYS 
VAIHTOEHTONA -TAPAHTUMA JÄRJESTETÄÄN 2.9.21 KLO 13-16, SAVONLINNAN 
KAUPPATORILLA 
 
Savonlinnan 4h yhdistyksen toiminnanjohtaja Maija Tuunasen tiedote 

yrittäjyystapahtumasta: 

  

• Toivomme teidän jakavan julisteita koulujen info- ja ilmoitustauluille, sekä 

kannustamaan opiskelijoita osallistumaan tapahtumaan, kts. liitteet 

  

• Lavalla nuoret yrittäjät ja esiintyjät järjestävät rennon ja yrittäjyyteen kannustavan 

tapahtuman. 

   

Vahvistetaan yrittäjyysmyönteisyyttä oppilaitosten ja useiden toimijoiden yhteisellä 

yrittäjyyskasvatustyöllä. Tapahtumassa mukana mm. SamiEdu, Xamk, Savolinnan 

Uusyrityskeskus, Savonlinnan 4H, Kesäyliopisto, Yes, Vuosi Yrittäjänä, Savonlinnan 

seudun Yrittäjät. 

HUOM! Jos haluat osallistua tapahtumaan, mutta sinulla on oppitunnit samaan aikaan, ole 
yhteydessä omaan vastuuopoosi sekä kurssin / opintojakson opettajaan viimeistään 
tiistaina 31.8.                                          

 
SYKSYN KIRJOITTAJIEN YO-INFO KE 1.9. KLO 13.00 
 
Tilaisuus striimataan luokissa. Kolmosten ryhmät katsovat luokissa. Kakkosten ryhmissä 

olevat kirjoittajat sekä ne, joilla ei ole tunteja voivat mennä juhlasaliin seuraamaan 

infotilaisuutta. 

 

KORKEAKOULUJEN SYKSYN YHTEISHAKU ALKAA ENSI VIIKOLLA 

Korkeakoulujen syksyn 2021 yhteishakuaika on 1.9. – 15.9.2021. Joulukuussa 2021 

valmistuvat ovat hakukelpoisia jo tässä haussa. Syksyn yhteishaussa on tarjolla useita 

tammikuussa alkavia koulutuksia ja opintopolusta löytyy syksyn haussa mukana oleva 

koulutustarjonta. Opinto-ohjaajat auttavat mielellään hakuun liittyvissä asioissa. 

 



YKKÖSTEN PALAUTE HYVINVOINTIAAMUPÄIVÄSTÄ 

 

Ensimmäisen vuosikurssin ryhmät LL21a, LL21b, LL21c, LL21d, ja LL21e vastaavat 

wilmassa olevaan hyvinvointiaamupäivän palautekyselyyn RO-tuokion aikana → Mene 

kohtaan kyselyt → Hyvinvointipäivän kysely 2021. Kiitos palautteesta! 

 
 
TAIDELUKION TYÖPAJAT 2021-2022 
 
Voit halutessasi valita Taidelukion työpajoja tämän lukuvuoden opinto-ohjelmaasi. Valinnat 
tehdään wilmassa Taidelukion kurssitarjottimesta. Tutustu pajatarjontaan liitteen avulla 
(liite 1.) Liite löytyy Lyseon kotisivulta, kohdasta opiskelijalle → ryhmänohjaus. 
 
 
MUUT ASIAT 
 

• Ryhmänohjaaja jakaa maskipaketin ryhmänsä opiskelijoille. Jatketaan vastuullista 
maskien käyttöä! 

 

• Lyseon koulukuvaus ma 6.9. ja ti 7.9. Perusryhmäkohtaiset kuvausaikataulut 
julkaistaan ensi viikolla. Myös valokuvauslomakkeet jaetaan ensi viikon RO-
tuokiolla. 

 

• Ruokalassa ja koulun tilaisuuksissa ollaan ilman päähineitä ja ulkovaatteita. 
Luokissa ollaan ilman ulkokenkiä. 

 


