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JAKSON 2 ARVIOINNIT 
 
HUOM! 

2. jakson kurssien / opintojaksojen arvioinnit ovat täydentyneet viime 

viikosta. Opettajat ovat ilmoittaneet myöhemmin valmistuvista 

arvioinneista ryhmiensä opiskelijoille. Puuttuvia arviointeja lisätään sitä 

mukaa, kun niitä valmistuu.  

 

Opiskelijat, käykää tarkistamassa tämän hetkinen opintojenne tilanne 

wilmasta kohdasta tulosteet → opintosuoritusote. Jos olet saanut jostakin 

kurssista hylätyn arvosanan (4), keskustele opettajan kanssa, miten 

opinnoissa kannattaisi edetä: Milloin osallistut uusintaan ja miten valmistaudut 

siihen? Onko tukiopetus tarpeen?   2. jaksosta tullutta T-merkintää voi 

täydentää tämän jakson ajan, rästityöt on kuitenkin syytä palauttaa 

mahdollisimman nopeasti. K-merkintä tarkoittaa, että kurssi on käytävä 

uudelleen.  

 

Ykköset / Opintopisteet jaksoittain eripituisten opinto-ohjelmien mukaan 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/wp-

content/uploads/sites/4/2020/04/OPINTOPISTEET-JAKSOITTAIN-

ERIPITUISTEN-OPINTO.pdf 

Kakkoset ja kolmoset / Kurssimäärä jaksoittain eripituisten opinto-

ohjelmien mukaan 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/wp-

content/uploads/sites/4/2020/04/KURSSIKERTYM%C3%84T-JAKSOITTAIN-

ERIPITUISTEN-OPINTO.pdf 

 

WILMA-KYSELY PROJEKTIVIIKKOTOIVEISTA  

Lyseon lukio toteuttaa yhteistyössä muiden toisen asteen ja korkea-asteen 

oppilaitosten sekä työelämän edustajien kanssa projektiviikon 8.4.- 14.4.2022. 

Opiskelijoiden projektiviikkotoiveista tehdään kysely syyslukukaudella 2021 ja 

sen tulokset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan projektiviikon 

toteutuksessa. Tavoitteena on yhteistyö yli koulu- ja oppiainerajojen ja halu ra-

kentaa uudenlaisia opintokokonaisuuksia uusissa ympäristöissä eri yhteis-

työtahojen kanssa.  
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Projektiviikon työtavat ovat mahdollisimman käytännönläheisiä, toiminnallisia 

ja opiskelijoita aktivoivia. Projektiviikko sijoittuu jaksojen 5 ja 6 vaihteeseen. 

Jokainen projektiviikon opintokokonaisuuden suorittanut opiskelija saa kurssi- 

tai opintojaksosuorituksen lukion teemaopintoihin / temaattisiin opintoihin. 

Projektiviikolla yhteistyötä tehdään koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa, ja 

opetus tapahtuu osittain myös koulun ulkopuolella. Mikäli projektiviikko ei 

toteudu (esim. koronapandemian takia), opiskellaan normaalisti. 

Ryhmänohjaaja esittelee opiskelijoille Lyseon projektiviikkoa ja toteutusta 
viime vuoden materiaalin avulla 
https://spark.adobe.com/page/4FCmhZ6eJ5wcM/.  
  
Opiskelijat vastaavat nyt RO-tuokiolla kevään 2022 projektiviikkoon liittyvään 
wilma-kyselyyn.  
 
SAVONLINNAN NUORISOVALTUUSTON KYSELY 
 
Savonlinnan nuorisovaltuusto teettää taas jälleen matalankynnyksen kyselyn 

jokaiseen Savonlinnan kouluun tässä kuussa. Jos sinulla on joitakin toiveita 

Savonlinnan nuorisovaltuustolle tai ihan vaikka kysyttävää voit ihmeessä jättää 

kyselyyn oman vastauksen. Linkki kyselyyn löytyy sinulle laitetusta wilma-

viestistä. 

Kiitos paljon jo etukäteen. 

Terveisin,  

Saara Laukkanen  

Savonlinnan nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

 
TALOUSGURU-KILPAILU 2022 

 

Jokavuotinen Talousguru-kilpailu järjestetään taas joulukuun 2021 ja 
tammikuun 2022 aikana. Kilpailun tarkoituksena on motivoida opiskelijoita 
seuraamaan talousasioita. Joillekin talouden seuraamisesta ja tieteestä voi 
tulla jopa ammatti. Kilpailu on historian ja yhteiskuntaopin opettajien liiton 
järjestämä.  
 

Tänä vuonna koulussamme järjestetään alkukilpailu 12.1.2022. 
Valtakunnallinen Ilmoittautuminen päättyy 22.12.2021. Parhaat kutsutaan 

https://spark.adobe.com/page/4FCmhZ6eJ5wcM/


valtakunnalliseen loppukilpailuun Helsinkiin 9.3. Kaikille finalisteille avautuu 
suora opiskelupaikka ilman pääsykoetta peräti kahdeksassa korkeakoulussa. 
Loppukilpailun voittaja saa 1000, toinen 500 ja kolmas 250 euron stipendin. 
 

Lisäksi Koulumme entinen opiskelija Juha-Pekka Kotilainen on luvannut omat 
stipendinsä Kolmelle parhaalle taloustietäjälle. Paras saa 200, toinen 100 ja 
kolmas 50 euroa. Mikäli joku osallistujista kunnostautuu erityisesti, on Juha-
Pekka luvannut korotetun summan. Kilpailu on tarkoitettu lukiolaisille 
vuosikurssista riippumatta. Mikäli haluat osallistua kilpailuun, voit ilmoittautua 
Harrille Wilmassa perjantaihin 17. joulukuuta mennessä. 
 

Juha-Pekka Kotilainen on opiskellut kauppatiedettä Helsingin yliopistossa ja 
toimii nyt Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy:n toimitusjohtajana. Juha-Pekka 
tulee Lyseolle kertomaan opinnoistaan sekä työstään toimitusjohtajana 
perjantaina 3.12. klo 9.55-10.40. Juha-Pekan uratarinaa ovat tervetulleita 
kuuntelemaan kaikki aiheesta kiinnostuneet opiskelijat. Ilmoittautuminen 
wilman tapahtumakutsussa. 
 

Sara, Harri 
 
 
KAKKOSTEN WANHAT TANSSIT / JAKSO 4  

Wanhoihin tansseihin osallistujalistat kiertävät kaikissa 2. vuosiasteen 

ryhmissä. Merkitse listaan osallistutko tansseihin / et osallistu tansseihin. Mikäli 

sinulla on jo parikin valmiina, kirjoita hänen nimensä ja perusryhmänsä listassa 

varatulle paikalle. Listat palautetaan liikunnan opettajien lokeroihin. 


