
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 11.11.2021 KLO 12.00 

3.JAKSON ALOITUKSEEN LIITTYVÄÄ 

Tsemppiä kolmannen jakson opintoihin kaikille! Muistathan, että mikäli jätät jonkin 3. jakson 

kurssin / opintojakson pois opinto-ohjelmastasi, niin ilmoita siitä heti kurssin / opintojakson 

opettajalle ja apulaisrehtorille, jotta poissaolomerkintöjä ei kerry turhaan, ja jotta opettajien 

arviointikirjat wilmassa päivittyvät ajan tasalle. 3. jakson opintoihin voi vielä tulla mukaan, 

mikäli ryhmiin mahtuu 

HUOM! Sivistystoimenjohtajan tiedote koronatilanteesta 

Koronatilanne alueellamme on alkanut muutaman rauhallisemman viikon jälkeen 

heikentymään, vaikka toistaiseksi olemme edelleen perustasolla. Myös kahdessa 

päiväkodissamme on esiintynyt tartuntoja ja altistumisia. Tilannetta on nyt hyvä seurata 

aktiivisesti ja muistuttaa kouluilla niin oppilaita kuin henkilökuntaa aiemmin annetuista 

viimeisistä hygieniaohjeista.  

*Sosterin alueella on voimassa päivitetty THL:n yleinen maskisuositus. Kahdesti rokotetut 

voivat käyttää omaa harkintaa maskin käytössä. Sosteri suosittelee harkitsemaan maskin 

käyttöä ruuhkaisissa sisätiloissa ja julkisessa liikenteessä etenkin, jos on rokottamaton tai 

rokotesarja on puutteellinen. Myös julkisissa sisätiloissa ja yksityistilaisuuksissa suositellaan 

noudatettavaksi yleisiä turvallisuus- ja hygieniaohjeita. 

2. JAKSON ARVIOINTIAIKATAULU  

Jakson 2 kurssiarvioinnit näkyvät wilmassa ensi keskiviikkona 17.11. Mikäli sinulla on jäänyt 

joku 2. jakson koe / työ tekemättä, ota yhteyttä kurssin opettajaan ja selvitä, milloin voit uusia 

kokeen tai tehdä muun puuttuvan työn.  

STUDIA-MESSUT HELSINGISSÄ TI 23.11.  

 

Ilmoittautuminen Studia-messuille Helsinkiin päättyy tämän viikon sunnuntaina 14.11. Voit 

ilmoittautua mukaan tapahtumakutsussa, jossa on kerrottu myös lisätietoja matkaan liittyen. 

Matka on suunnattu 2. ja 3. vuoden opiskelijoille ja sen omakustannehinta on 10 euroa (+ 

pääsylippu).  

 

HAKU SHAKING UP TECH -TAPAHTUMAAN ON AUKI – HAKEA VOIT 15.11.2021 

ASTI! 

Shaking up Tech on yliopistojen (Aalto, Oulu, LUT) järjestämä vuotuinen tapahtuma 

ammatinvalinnan kynnyksellä oleville nuorille naisille. Tapahtumalla haluamme ravistella 

ennakkoluuloja ja tarjota käytännön esimerkkejä tekniikan alasta ja sen mahdollisuuksista 

vaikuttaa maailmaan. Ohjelmassa on mm. innostavia puheenvuoroja ja kiinnostavia 

workshopeja. Tapahtumaan voi hakea naispuolinen lukiolainen, joka lukee pitkää 

matematiikkaa ja on kiinnostunut tekniikan alasta ja/tai kaipaa tietoja mahdollisuuksista. 



Lisätietoja hakemisesta löydät Shaking up Techin sivuilta shakinguptech.com. Hae mukaan 

nyt! 

Miksi kannattaa hakea mukaan Shaking up Tech -tapahtumaan?  

Tarjoamme aimo annoksen inspiraatiota maksutta paikan päällä kolmessa eri yliopistossa: 

- Pääset kuuntelemaan inspiroivia uratarinoita tekniikan alalla työskenteleviltä naisilta. 

- Osallistut mielenkiintoisiin workshopeihin. 

- Tapaat yliopistojen tekniikan opiskelijoita ja alalla työllistäviä yrityksiä. 

Tekniikka tarjoaa valtavan määrän erilaisia vaihtoehtoja tehdä merkittävää ja kiinnostavaa 

työtä. Alan osaajat luovat tulevaisuuden tuotteita ja palveluja. Naisten osuuden lisääminen 

tässä joukossa on meidän kaikkien etu: erilaisista ihmisistä koostuvat ryhmät osaavat 

tarkastella ongelmia eri näkökulmista ja kehittää parempia ratkaisuja. Osaavia naisia 

tarvitaan päättäviin asemiin – näihin tekniikan ala antaa parhaat mahdolliset valmiudet! 

Hae mukaan NYT! Tapahtumaan mahtuu yli 500 innokasta. Voit hakea mukaan, jos olet 

pitkää matematiikkaa lukeva lukiolaisnainen. Hakulomake löytyy osoitteesta 

shakinguptech.com  

Huom! Haku päättyy siis ensi maanantaina 15.11.2021! 

ONKO KIINNOSTUSTA ESPORTS-OPINTOIHIN? 

Kartoitamme Lyseolla mahdollista kiinnostusta esports-opintoihin. 

Esports-opintoihin sisältyy ammattivalmentajan vetämää esports-valmennusta, jossa 

painotetaan niin yksilötaitojen kuin joukkuetyöskentelyn kehitystä. Valmentaja on mukana 

joukkueiden toiminnassa viikoittain, jonka lisäksi esports-opiskelijoille jaetaan omat 

valmennusohjelmat omatoimiseen harjoitteluun. Kursseillamme pidetään aina positiivinen 

pelihenki - kaikentasoiset pelaajat mistä tahansa taustoista ovat tervetulleita mukaan! 

Linkki kyselyyn löytyy sinulle lähetetystä Wilmaviestistä! 

SYKSYN YO-TULOKSET JULKAISTU 

YTL on julkaissut tänään syksyn 2021 uusien ylioppilaiden nimet. Lyseon uudet ylioppilaat 

voivat hakea lakkilapun ja yo-juhlaohjeet Lyseon kansliasta tänään klo 12.00 jälkeen. 

Henkilökohtaiset yo-tulokset näkyvät opiskelijan wilmassa.  

Tulokset ja koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle 

nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku –palvelussa perjantaina 12.11.2021 klo 

9.00 alkaen. Alustavan arvostelun suorittaneet opettajat ja rehtorit näkevät suoritukset 

lautakunnan arvostelupalvelussa samasta ajankohdasta alkaen. 

TIEDOTE YO-KOKELAILLE  

Tiedote kevään 2022 tutkinnon kokelaille on julkaistu: 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille.   

Tiedotteessa olevat ohjeet koskevat kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin 

ylioppilastutkinnon suorittaminen on aloitettu.  

 

https://opintopolku.fi/oma-opintopolku
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ylioppilastutkinto.fi%2Fylioppilastutkinto%2Fkokelaille&data=04%7C01%7Cpia.riekkinen%40savonlinna.fi%7C463c3ccb02a54de614f008d99f698e51%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C637716097964495424%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oXi0DaZOFXvU6O1oFOZ2ZYXMJcGC8FpW6eVBTLz9%2Bjg%3D&reserved=0


KEVÄÄN YO-TUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN LYSEOLLA 

Kevään 2022 yo-kirjoituksiin ilmoittaudutaan wilman sähköisellä lomakkeella pe 12.11. – ma 

22.11.2021 välisenä aikana.  

1) Mene wilmassa kohtaan lomakkeet ja valitse sekä täytä huolellisesti 
lomake ”Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin Lyseo”.  

2) Tarkista, että ilmoittautumislomakkeen ja wilmassa tehdyn yo-suunnitelmasi (lomake 
opinto-ohjaus 2: yo-suunnitelma) tiedot täsmäävät keskenään. Lisää lomakkeelle 
ainoastaan tulevan kevään yo-aineet ja niiden pakollisuudet. Älä muuta ohjelman 
ehdottaman ajankohdan muotoa.  

3) Huom! Tulosta, allekirjoita ja palauta yo-ilmoittautumislomakkeesi kanslian aulassa 
olevaan laatikkoon. Yo-ilmoittautumisen voit tehdä ja tulostaa tietokoneluokassa.  

Mikäli tarvitset ohjausta / tukea yo-kirjoitussuunnitelmiisi tai sähköisen yo-lomakkeen 

täyttämiseen, niin ota yhteyttä opinto-ohjaajiin. 

UUSI YO-TUTKINTORAKENNE KEVÄÄLLÄ 2022 TUTKINTONSA ALOITTAVILLA! 

*Huom! Yo-tutkintonsa keväällä 2022 aloittaville on oma ilmoittautumislomake wilmassa. 
Muutoin ilmoittautuminen tapahtuu kuten edellä on kuvattu. 

Uudessa tutkintorakenteessa ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden 
tutkintoaineen kokeet. Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja 
kirjallisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri 
tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen 
kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän 
oppimäärän koe. 

Uudistus koskee kokelaita, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 
tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen 
kerran suorittamaan ylioppilastutkinnon kokeita.  

OHJATTU ILMOITTAUTUMINEN YO-KIRJOITUKSIIN  

Kevään 2022 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen alkaa perjantaina 12.11. ja 
päättyy maanantaina 22.11.2021 klo 15.00. 

Jos haluat tulla tekemään ilmoittautumisen ohjatusti tietokoneluokkaan, voit tulla tekemään 
sen jonakin alla olevista ajoista:  

• ti 16.11. klo 13.30-14.00 
• ke 17.11. klo 9.30-9.55 - aika varattu 1. kertaa tutkintoon ilmoittautuville 
• to 18.11. klo 9.30-9.55 ja klo 13.30-14.00  
• ma 22.11. klo 9.30-10.00 ja klo 13.30-14.00 

Tietokoneluokassa voit samalla tulostaa ja allekirjoittaa oman ilmoittautumislomakkeen.  

 

 



ABITURIENTTIEN VANHEMPAINILTA  

Ensi tiistaina 16.11. klo 18.00 alkaen on Lyseon abiturienttien vanhempainilta. Kutsu 

vanhempainiltaan on laitettu wilmalla tiistaina 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/2021/11/09/abiturienttien-vanhempainilta-16-

11-2021-klo-18-00/. 

 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/2021/11/09/abiturienttien-vanhempainilta-16-11-2021-klo-18-00/
https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/2021/11/09/abiturienttien-vanhempainilta-16-11-2021-klo-18-00/

