
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 21.10.2021 KLO 12.00 

TULEVIEN JAKSOJEN TYÖJÄRJESTYKSET 

  

Jakso 3 käynnistyy ke 10.11.2021. Olethan muistanut tarkistaa, että jakson 3 

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

suunnittelu ja mahdolliset kurssimuutostoiveet edellyttävät opiskelijalta omaa 

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

todennäköisemmin saat toiveesi toteutumaan! 

 

Ensimmäisen vuoden opiskelijat: Huomaa, että opintojaksot ENA01+2 sekä 

RUB11+12 kestävät kahden peräkkäisen jakson ajan, etkä voi muuttaa näiden 

opintojaksojen valintaa, jos olet aloittanut ko. opintojakson jo 2. jaksossa. 

 

T-MERKINNÄT 

 

Ensimmäisen jakson T-merkinnällä (täydennettävä) olevat kurssit ja opintojaksot on 

hoidettava kuntoon 2. jakson loppuun mennessä (ke 9.11.2021). 

KOULUKUVAUS TI 2.11. JA KE 3.11. 

Lyseon väen valokuvaus järjestetään syysloman jälkeen heti tiistai- ja 

keskiviikkopäivinä. Kuvaukseen osallistutaan perusryhmäkohtaisen aikataulun 

mukaan (kts. liite 1). Merkitse oman ryhmäsi kuvausaika kalenteriisi. Ryhmänohjaaja 

jakaa opiskelijoille valokuvauslomakkeet, jotka täytetään valmiiksi kotona ja 

palautetaan kuvaajalle valokuvauksen yhteydessä. Lyseo toivoo, että jokainen 

opiskelija käy yksilökuvassa, vaikka sitä ei tilaisikaan. 

OP02-KURSSIN JA YO-HAJAUTTAMISEN INFO KAKKOSILLE  

OP02-kurssin ja yo-hajauttamisen info kakkosille pidetään loman jälkeen torstaina 

4.11. heti RO-tuokion jälkeen klo 12.15 -13.00. Palkin 5 oppitunnit jatkuvat heti 

tilaisuuden jälkeen. Info on pakollinen niille opiskelijoille, jotka käyvät OP02-kurssin 

tämän lukuvuoden aikana. Infossa käsitellään OP02-kurssin toteuttamista sekä yo-

tutkinnon hajauttamista ja tämän vuoden ainevalintoja. Tarkemmat ohjeet 

osallistumiseen saat syysloman jälkeen. 

LÄHDE MUKAAN TUTUSTUMAAN ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON JA 

AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIAN KOULUTUSTARJONTAAN! 

Kuopion korkeakoulut järjestävät yhteisen tutustumispäivän maanantaina 15.11. klo 

9.00-15.30. Lähtö Kuopioon tapahtuu Savonlinnan lyseon lukiolta noin klo 6.30. 

Takaisin Savonlinnassa olemme noin klo 18.00. 

 



Linja-autokyydin omavastuu on 5-10 euroa, muuten päivän ohjelma on ilmainen. 

Opo kerää matkan omavastuut etukäteen. Saamme koululta mukaan autoon eväät, 

mutta koska päivä on pitkä kannattaa varata mukaan rahaa lämpimän ruoan 

syömiseen opiskelijaravintolassa. Sitova ilmoittautuminen päättyy tämän viikon 

perjantaina 22.10. klo 14.00. 

Tutustu ohjelmiin jo etukäteen ja ilmoittaudu mukaan reissuun! 

● Itä-Suomen yliopiston ohjelma: Hae yliopistoon -päivät | Itä-Suomen 

yliopisto (uef.fi) 

● Savonia AMK:n ohjelma: Savonia tutuksi - tutustumispäivä hakijoille 

15.11. - Savonia AMK 

Syksyn aikana monet korkeakoulut järjestävät virtuaalisia jatko-opintotapahtumia. 

Näihin voit ilmoittautua tapahtumakutsuissa, joten seuraa wilmaa. Studiaan sitova 

ilmoittautuminen avautuu marraskuun alussa. 

Syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana Miniproggisryhmiä 16-29-vuotiaille nuorille 

Ryhmien idea on yksinkertainen – tehdään jotakin yhteisen hyvinvoinnin/hyvän 

lisäämiseksi viidelläsadalla eurolla. Proggiksen tarkoitus on kehittää. Kehittäminen voi 

liittyä ryhmän omaan tai muiden osaamiseen, ryhmähenkeen, ympäristöön, nuorten 

kuulemiseen, tapahtumaan, jonkin epäkohdan korjaamiseen tai hyvän asian 

vahvistamiseen. Mielikuvitus on rajana - ja tyyli vapaa. Ryhmä kokoontuu ohjatusti 

kolme kertaa ja viestii proggiksen etenemisestä simppelillä kuvapäiväkirjalle. 

Toiminnassa noudatetaan osallistavan budjetoinnin henkeä ja Miniproggiksen 

raameja. Ohjaus tulee E=mc2- Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon -

hankkeen puolesta, mutta ryhmän ”oma ohjaaja” voi hyvin olla mukana koko toiminnan 

ajan. Liitteenä infoa raameista. 

Mikäli teiltä löytyisi ikähaarukkaan sopivia nuoria tai valmista ryhmää, niin soita tai laita 

viestiä Terhille (tiedot allekirjoituksessa) ja jutellaan lisää. Ryhmiä pystytään vetämään 

rajoitettu määrä. Ryhmän kokosuositus on  noin 5-10 henkilöä. 

Seuraa somessa: @esnuoretvaikuttajat 

Ja viestiä saa jakaa eteenpäin. 😊  

Ystävällisin terveisin,  

Terhi Venäläinen 

Osallisuuskoordinaattori 

E=mc2 – Nuorten osallisuudesta energiaa Etelä-Savoon 

https://www.uef.fi/fi/haeyliopistoon-paivat
https://www.uef.fi/fi/haeyliopistoon-paivat
https://www.savonia.fi/tapahtumat/savonia-tutuksi/
https://www.savonia.fi/tapahtumat/savonia-tutuksi/


MUUT ASIAT 

● Pidetään yhdessä huolta Lyseon viihtyisyydestä ja siisteydestä laittamalla 

roskat roskakoriin ja tölkit niille kuuluviin astioihin. Jätetään luokkatilat, kirjasto 

ja ruokala siistiin kuntoon käytön jäljiltä!  

● Koulun kanslia on suljettu syysloman aikana! 

  

VIRKISTÄVÄÄ SYYSLOMAA KAIKILLE! 

  

 


