
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 2.9.2021 KLO 12.00 

KORONAOHJEISTUSTA 

Noudatetaan seuraavia yhteisiä pelisääntöjä:  

1) huolellinen maskien käyttö 
2) ruokailutilanteissa huolellisuutta ja mahdollisuuksien mukaan etäisyyttä (ei siirrellä 
tuoleja lähekkäin) 
3) yritetään välttää vapaa-ajan kohtaamisissa altistumista (ravintolat, kuntosalit yms.) 
ja käytetään maskeja vapaa-ajalla asioitaessa. 

Kenenkään ei pidä tulla Lyseolle, mikäli on vähänkin sairas. Nuhassa ja muissa 
flunssaoireissa jäädään siis kotiin. Sairastamisen takia mahdollisesti rästiin jäävät kokeet 
voi tehdä myöhemmin. Pidetään yhteisellä huolellisuudella korona pois Lyseolta, jotta 
pysymme terveinä ja saamme jatkaa lähiopiskelua. 

SYKSYN 2021 KIRJOITTAJIEN YO-OHJEET + INFOTALLENNE KOTISIVULLA 

 

Eilen pidetystä rehtorin yo-infosta tehtiin tallenne, joka on katsottavissa koulun kotisivulta. 

Sieltä löytyy myös kaikki muu syksyn kirjoituksiin liittyvä ajankohtainen yo-materiaali. 

Tutustu vielä huolellisesti ohjeisiin: 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/opiskelijalle/syksyn-2021-yo-info-opiskelijoille/ 

 

TULEVIEN JAKSOJEN TYÖJÄRJESTYKSET  

 

Jakso 2 käynnistyy reilun kahden viikon kuluttua ke 22.9. Muistathan tarkistaa, että 

kakkosjakson työjärjestyksesi on kunnossa ja se ei vaadi muutoksia? Entä muut jaksot?  

Opintojen suunnittelu ja mahdolliset kurssien / opintojaksojen muutostoiveet vaativat 

opiskelijalta omaa aktiivisuutta ja hyvää ennakointia. Mitä aikaisemmin olet ”liikkeellä”, sitä 

todennäköisemmin saat toiveesi toteutumaan! Ole tarvittaessa yhteydessä vastuuopoosi! 

 

KORKEAKOULUJEN SYKSYN YHTEISHAKU KÄYNNISSÄ 

Korkeakoulujen syksyn 2021 yhteishakuaika on parhaillaan käynnissä 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. 

YRITTÄJYYSTAPAHTUMA PERUTTU 

Viime viikon ryhmänohjauksessa esitelty torstaina 2.9. järjestettävä yrittäjyystapahtuma 
torilla on peruttu. 

 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/opiskelijalle/syksyn-2021-yo-info-opiskelijoille/


XAMKIN ENSIAVUN OPINTOJA JAKSOSSA 3 

Xamkin järjestämässä Ensiavun perusteet ja jatko-opinnot (3 op) opintojaksossa on vielä 
tilaa. Opintojakso järjestetään 3. jaksossa palkissa 6 ja opetus tapahtuu Xamkin 
Savonniemen kampuksella. Opintojakso on lukiolaiselle ilmainen. 
Opintojakson voivat valita kaikkien vuosikurssien opiskelijat.  HUOM. Ykkösistä pitkän 
matematiikan opiskelijat voivat valita ensiavun opintojakson vain, jos suorittavat MAA02 
opintojakson Taidelukiolla. 
 
Ensiavun perusteet ja jatko-opinnot -opintojakson ilmoittautuminen tapahtuu täällä (linkki 
myös wilmaviestissä): https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/ensiavun-perusteet-ja-
jatko-opinnot-3-op/  
Muista valita opintojakso myös tarjottimesta (1. vuoden opiskelijat saavat valinnan 
tarjottimelle opon kautta)! Ilmoittautuminen opintojaksolle päättyy 24.10.2021 ja mukaan 
mahtuu 20 opiskelijaa.  

PARKKEERAUKSESTA 

Lyseon maksetuille paikoille ei saa parkkeerata muut, kuin ne, jotka ovat paikan lunastaneet. 
Nämä paikat on merkitty auton rekisterinumerolla. Lisäksi Suur-Savon Osuuspankin 
parkkipaikka ei ole tarkoitettu lukiolaisten käyttöön, vaan parkkipaikkoja tarvitsevat pankin 
asiakkaat ja henkilökunta. Tässä palautetta pankista: 
 
”Koulutyö on jälleen käynnistynyt, osin myös lähiopetuksena. Lukio-opiskelijoista osa liikkuu 
omalla autolla, ja auto tarvitsee päiväksi parkkipaikan. Piispanrinteessä ja Savolassa on 
runsaasti vapaita parkkipaikkoja, joten muistutattehan opiskelijoitanne, että Suur-Savon 
Osuuspankin parkkipaikka ei ole tarkoitettu heidän käyttöönsä. Sekä pankki- että 
vakuutusasiakkaamme ja muut konttorissa asioivat, usein jo iäkkäämmät henkilöt tarvitsevat 
nämä paikat käyttöönsä asiointinsa ajaksi”. 
 
Ystävällisin terveisin,  
Kaija Korpinen 
tietohallinto- ja turvallisuuspäällikkö 

 

OSALLISTUMISKUTSU KULTTUURIYMPÄRISTÖN TEKIJÄT -KILPAILUUN 2021 
ESIKOULUILLE, KOULUILLE JA OPPILAITOKSILLE 

Opetushallitus lähettää ohessa osallistumiskutsun Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailuun 
2021 esikouluille, kouluille ja oppilaitoksille. Kulttuuriympäristön tekijät on lapsille ja nuorille 
suunnattu kilpailu, jossa pohditaan omaa kulttuuriperintöä ja sen eurooppalaisia 
ulottuvuuksia. Kilpailutyö voi olla video tai kuvallisen esityksen ja tarinan yhdistelmä. 
Kulttuuriympäristön tekijät -kilpailussa on kaksi sarjaa: 6-10 -vuotiaiden ryhmät ja 11-17 -
vuotiaiden ryhmät. Ryhmällä tulee olla ryhmänohjaaja. Tarkemmat ohjeet ja tiedot 
palkinnoista löytyvät oheisesta osallistumiskutsusta (kts. liite) sekä kilpailun verkkosivulta. 
Osallistumisaika alkaa 1.9.2021 ja päättyy 31.10.2021.  
Kilpailuun osallistutaan osoitteessa www.europeanheritagedays.com 

  

https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/ensiavun-perusteet-ja-jatko-opinnot-3-op/
https://www.xamk.fi/avoimen-amkn-kurssit/ensiavun-perusteet-ja-jatko-opinnot-3-op/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.europeanheritagedays.com%2F&data=04%7C01%7CSivistys.Virasto%40savonlinna.fi%7Cacbfe901f81747e75a3208d96d0efb52%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C637660733375472459%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=l%2FF8ngMiMfNguXMCKp2tuNFDNN53IpGfp8IgcSRC7Ow%3D&reserved=0


MUUT ASIAT 

 

• Lyseon koulukuvaus on siirretty marraskuun alkuun huonontuneen koronatilanteen 

takia! 

• Jätä kengät luokan ulkopuolelle siististi riviin! 

• Joskus vaatteet vaihtuvat opiskelijoiden kesken, laita siis päällysvaatteisiin nimi!   

 

******************************************************************************************************* 

Huom! Ykkösillä ryhmänohjaus jatkuu pidennettynä klo 13.00 saakka! Ykkösten palkin 5 

oppitunnit alkavat klo 13.00. 

 

Ykkösten RO-aiheina: kaikille yhteiset tiedotusasiat, ryhmänohjaajan havaintoja / palautetta 

lukion aloituksesta (esim. poissaolot ja niiden selvitykset, oppitunneilla työskentely jne.), 

ykkösten palaute hyvinvointiaamupäivästä (yhteenveto laitettu ryhmänohjaajien s-postiin 

viime perjantaina) ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta. Ryhmänohjaaja voi 

halutessaan jakaa jo haastatteluaikoja opiskelijoilleen. 


