
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 30.9.2021 KLO 12.00 

JAKSON 1 ARVIOINNIT VALMISTUVAT ENSI VIIKOLLA 

 

Ykkösjakson kurssi- / ja opintojaksoarvioinnit näkyvät wilmassa ensi viikolla ke-to päivinä. Jos 

et päässyt johonkin 1. jakson kokeeseen, sovi rästikoepäivästä opettajan kanssa. Muista 

palauttaa myös 1. jakson kursseihin / opintojaksoihin liittyvät muut arvioitavat työt ajallaan. 

 

VIRTUAALISET JATKO-OPINTOTAPAHTUMAT  

 

Korkeakoulut tarjoavat jälleen lukiolaisille mahdollisuutta tutustua korkeakoulussa opiskeluun 

erilaisissa virtuaalisissa tapahtumissa. Lähde tutustumaan korkeakoulujen opintoihin ja 

kampuksiin etänä! Tapahtumissa opiskelijoilla on mahdollisuus kysyä koulutuksista ja jutella 

opiskelijoiden kanssa. 

 

Tapahtumat on suunnattu pääasiassa lukiosta tänä vuonna valmistuville sekä OP02 kurssilla 

olevilla opiskelijoille. Tapahtumista tiedotetaan wilman kautta ja niihin tulee ilmoittautua 

ennakkoon. Jos joudut olemaan pois oppitunnilta tapahtumaan osallistumisen takia, opo 

merkitsee sinulle EDU-merkinnän wilmaan. Huom. Kokeesta tai muusta tärkeästä kurssin 

osasta ei voi olla pois tapahtuman takia. 

 

Tulevia tapahtumia: 

• torstaina 7.10. Visit Kamk -tapahtuma (Kajaanin ammattikorkeakoulu) 
• tiistaina 12.10. Vaasan yliopiston hakijan päivä 
• perjantaina 15.10. Oulun yliopiston etävierailupäivä 

 

KOULUN KIRJASTO 

 

Koulun kirjaston kirjat PITÄÄ palauttaa, kun jakso päättyy. Kirjoja tarvitaan aina seuraavan 

jakson kursseilla / opintojaksoilla. Jos kirjallisuustyö kirjasta on vielä tekemättä, ilmoita kurssin 

opelle, että pidät kirjaa vielä jonkin aikaa. Muista palauttaa kirja, kun työ on valmis. 

 

TALOUSNEUVOLA 

 

Savonlinnassa pääsee pian juttelemaan talouteen liittyvistä asioista anonyymisti ja ilman 

ajanvarausta. Talousneuvola jalkautuu loka-marraskuussa Savonlinnan Seudun Ohjaamolle 

ja Savonlinnan kaupunginkirjastolle. Talousneuvolaan voi kuka tahansa tulla keskustelemaan 

talouteen liittyvistä asioista. Jos jokin asia hiertää talousasioissa tai haluaa saada neuvoja 

taloudenhallintaan, niin talousneuvolasta saa apua. 

Talousneuvola Savonlinnassa nuorille: 

  

● tiistaina 5.10 klo 12-15 (Ohjaamo) 

● torstaina 4.11 klo 12-15 (Ohjaamo) 

 



Talousneuvolasta saa apua talouden haasteisiin ja monen eri alan asiantuntijan neuvot ja 

ohjeet yhdellä käynnillä, ilman ajanvarausta.  Paikalla neuvoja antavat talous- ja velkaneuvoja, 

ulosoton asiantuntija, Kelan palveluasiantuntija, sosiaalityöntekijä tai -ohjaaja sekä 

Ohjaamotyöntekijä tai diakoniatyöntekijä. Talousneuvolan palvelu on maksutonta. 

 

TAITAVA ME -HANKKEEN HARRASTUSMAHDOLLISUUKSIA 

 

Syksyisissä tunnelmissa tiedotan Taitava Me -hankkeemme 16-29-vuotiaille 

suunnatuista uusista harrastusmahdollisuuksista: 

 

Lautapelikerho 

Torstaisin 30.9. alkaen klo 17-19 Pääkirjasto Joelin kokoustilassa 

Ohjaaja Olavi Huvi 

- tutustutaan erilaisiin lautapeleihin ja pelataan suosikkeja, esim. Jórvik, Citadel, Carcassonne 

- rennossa peliporukassa voidaan harjoitella myös pelien ohjaamista ja ideoida interaktiivista 

pelitoimintaa 

 

Stay Calm and Paint on -maalauspaja 

Maanantaisin 4.10. alkaen klo 17-19 Musiikki- ja tanssiopisto, Ateljee (3krs) 

Opettaja Annamari Kinnunen 

- harjoitellaan akryylimaalaustekniikoita, aiempaa kokemusta ei tarvita! 

- tehdään oma maalauspohja ja maalataan taulu 

 

Sieniretki - ilmoittautuminen 30.9. mennessä! 

Lauantaina 16.10. klo 11-18 Punkaharjulle 

Yhteiskuljetus Savonlinnasta ennakkoon ilmoittautuneille 

- opitaan tunnistamaan sieniä ja kerätään luonnon antimia 

- sis. lounas ja kahvit (retkellä on säävaraus), vierailu Hotelli Punkaharjussa 

 

RAP Workshop 

Viikonlopun työpaja 16.-17.10. Savonlinnan keskustassa (paikka tarkentuu myöhemmin) 

HUOM! työpajan vetäjänä rap-artisti PALEFACE! 

- harjoitellaan kirjoittamaan tekstejä sekä tulkitsemaan ja äänittämään räppiä. 

- mahdollisuus harrastuksen jatkamiseen paikallisen ohjaajan kanssa 

 

Käynnissä on lisäksi: Lukupaja (21.9.), Veistopaja (ma ja ke Ohjaamolla) ja 

Figuurimaalauskerho (tiistaisin), joista voi kysyä vapaita paikkoja minulta. Tarpeen mukaan 

voimme "räätälöidä" mukavaa tekemistä ja uusien harrastuksien kokeilemista ryhmille. 

Ajankohtaiset työpaja- ja tapahtumatiedot löytyy aina kotisivuiltamme : www.taitava.me  

 

HUOM! 

Opiskelijakunnan yleiskokous järjestetään tänään klo 12.15 alkaen etäyhteydellä 

ryhmänohjauksen yhteydessä. Yleiskokouksessa kerrotaan opiskelijakunnan viime 

lukuvuoden toiminnasta ja esitellään tämän lukuvuoden suunnitelmia. 

Yleiskokouksessa valitaan myös uudet hallituksen jäsenet ja nimetään uudet 

toimihenkilöt. Yleiskokouksen aikana jokainen opiskelijakunnan jäsen voi tuoda 

ajatuksiaan ja ideoitaan sekä hallituksen että koko opiskelijakunnan tietoon. Tervetuloa 

kokoukseen! 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftaitava.me%2Ftapahtumat%2Fsieniretki%2F&data=04%7C01%7CSara.Jakonen%40savonlinna.fi%7C80c8d58a70d94134209b08d97c1932c3%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C637677271492226177%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=WOGWpxzZynBmbzn9Dlia%2B%2FcEFNQQPJOnFkkP5LWRJqI%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.taitava.me%2F&data=04%7C01%7CSara.Jakonen%40savonlinna.fi%7C80c8d58a70d94134209b08d97c1932c3%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C637677271492226177%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=5mdDq1TXb%2Bde1Iuw1uqvVfomlOEkN%2FdRU%2FycUTwfvP4%3D&reserved=0

