
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 9.12.2021 KLO 12.00 

4. JAKSON KURSSIVALINNAT 

Jakso 4 käynnistyy joululoman jälkeen tammikuun puolella ma 10.1.2022. Olethan 

muistanut tarkistaa, että jakson 4 työjärjestyksesi on kunnossa ja se ei vaadi muutoksia? 

Entä kevätlukukauden muut jaksot?  Opintojen suunnittelu ja mahdolliset 

kurssimuutostoiveet edellyttävät opiskelijalta omaa aktiivisuutta ja hyvää ennakointia. Mitä 

aikaisemmin olet ”liikkeellä”, sitä todennäköisemmin saat toiveesi toteutumaan!  

 

Ensi viikolla voit tulla tekemään työjärjestysmuutoksia ilman ajanvarausta seuraavasti: 

 

Ykköset ja abit → Pia-opo 

ma 13.12. klo 9-11 

ke 15.12 klo 9-11 

pe 17.12. klo 9-10 

 

Kakkoset ja abit → Satu-opo  

ma 13.12. klo 8 - 13.30 

ke 15.12. klo 8 - 9.30  

to 16.12. klo 9.45 - 13.30 

pe 17.12. klo 8 - 9.45 

HUOM! Jaksoon 4 on lisätty kaksi kielten kurssia.  

wRUB02 (palkki 5) kurssi on tarkoitettu ja valittu niille jatkaville opiskelijoille, joilta kyseinen 
kurssi on jäänyt käymättä viime vuonna tai aikaisemmin tai ruotsin opiskelu on osoittautunut 
haasteelliseksi eli opiskelijalle on kertynyt useampia hylättyjä kursseja.  

Abeille suunnatulle wENA09-kurssille (palkki 1) on perustettu rinnakkainen ryhmä, jotta 
ryhmää saadaan pienemmäksi, oppiminen on tehokkaampaa ja tukea tarvitsevat opiskelijat 
saavat näin paremmin henkilökohtaista ohjausta ja apua kevään yo-kirjoituksiin 
valmistautumisessa. 

MATEMATIIKAN KERTAUSTA AIKUISLUKIOLLA 

Aikuislukion 3. jaksossa on tarjolla puolikas kertauskurssi lyhyessä matematiikassa. 
Opettajana Heli Silvennoinen. 14.12. alkaen tiistaisin klo 15.40-17.00 aina helmikuun 
puoliväliin on mahdollisuus kerrata asioita ennen ylioppilaskirjoituksia. Lisätietoja Heliltä tai 
Jani Revolta. 

LYSEON JOULUN AVAUS  

Huomenna perjantaina vietämme yhteistä Lyseon joulun avausta klo 10.00 alkaen Lyseon 

juhlasalissa. Voit halutessasi pukeutua jouluteeman mukaisesti ja ottaa esim. tonttulakin 

mukaasi. Lisäksi voit tuoda huomisaamuna mukanasi myös kynttilälyhdyn Lyseon 

sisäpihalle.  



Kokoontuminen ensin luokkiin ja sieltä siirtyminen juhlasaliin. Juhlasalissa istutaan lattialla. 

Joulunavauksessa on Lucia-kulkueen, musiikkiesitysten lisäksi mm. opiskelijakunnan 

hallituksen pieni leikki, johon toivomme vapaaehtoisia osallistujia. Ryhmänohjaaja kerää 

ryhmästään 2-3 vapaaehtoisen opiskelijan nimet, jotka lupaavat pyydettäessä 

osallistua leikkiin. Leikki ei sisällä esiintymistä, puhumista, laulamista tms, 

ainoastaan liikkumista. ;) 

Tilaisuuden kesto on noin 45 min., jonka jälkeen ruokailuun siirrytään perjantain aikataulun 

mukaan. Opettaja huolehtii ruokailun porrastuksesta tilaisuuden päättymisen mukaan.   

KUTSU NUORTEN OHJAAMON PIKKUJOULUIHIN! 
 
Tervetuloa Ohjaamon asiakaspikkujouluihin torstaina 16.12.2021, ovemme ovat avoinna 

klo 12-16! Tarjolla pientä syötävää ja juotavaa, ohjelmaa sekä mukavaa ajanviettoa 

yhdessä (liite 1). 

 
AJANKOHTAISTA TIETOA VAIHTO-OPISKELUSTA 
 
Olemme iloksemme huomanneet, että koronan rokotustilanteen parantuessa Suomessa ja 

maailmalla monet nuoret ovat osoittaneet kiinnostusta lähteä vaihto-oppilaaksi. Haku vaihto-

ohjelmiin onkin nyt vilkkaimmillaan. Me YFU:ssa olemme toteuttaneet vaihto-ohjelmia 

vastuullisesti jo 70 vuoden ajan ja nuorten ja isäntäperheiden turvallisuus on meille kaikkein 

tärkeintä. Seuraamme jatkuvasti viranomaisten suosituksia sekä määräyksiä ja 

muokkaamme toimintatapojamme niiden mukaisesti.  

  

Kulttuurienvälistä ymmärrystä ja viestintää tarvitaan maailmassa yhä enemmän. Siksi on 

tärkeää, että Suomessa kasvaa kielitaitoisia, kansainvälisesti ajattelevia ja eri kulttuureihin 

avoimesti suhtautuvia nuoria. YFU antaa oppilaalle mahdollisuuden tutustua syvällisesti 

toiseen maahan ja kulttuuriin asumalla isäntäperheessä ja käymällä paikallista koulua. 

Vaihto-oppilaana nuoren itseluottamus kasvaa, ystäväpiiri kansainvälistyy, kielitaito karttuu 

ja maailmankuva avartuu, mistä on hyötyä myös tulevissa opinnoissa ja globaalissa 

työelämässä.  

Vaihto-ohjelmamme ovat käynnissä useassa maassa ympäri maailmaa ja otamme 

hakemuksia vastaan entiseen tapaan lukuvuodelle 2022–23. Oheisessa liitteessä (liite 2) 

lisätietoa mm. YFU:n tarjoamista stipendeistä, 6 kk vaihto-ohjelmasta Iso-Britanniassa ja 

vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin vaihto-oppilaaksi lähtemisestä. 
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