
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 13.1.2022 KLO 12.00 

NELJÄNNEN JAKSON ALOITUKSEEN LIITTYVÄÄ 

Alueellamme on edelleen voimassa vahva maskisuositus, joten noudatamme Lyseolla 

tätä ohjetta!   

Tämän jakson kursseille voi vielä ilmoittautua, mikäli ryhmiin sopii. Viime hetken 

ilmoittautumiset apulaisrehtorin kautta. Muista ilmoittaa myös kursseilta 

poisjäämisestä, jotta opettajien kurssipäiväkirjat ovat ajan tasalla, ja jotta ei tulisi turhia 

poissaolo-merkintöjä. 

4. jakson ja kevätlukukauden kalenteri sekä koepalkitus löytyvät koulun kotisivulta 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/opiskelijalle/ 

KOLMANNEN JAKSON ARVIOINNIT 

Jakson 3 arvioinnit näkyvät wilmassa ensi keskiviikkona. Mikäli sinulla on jäänyt jokin 

kolmannen jakson koe rästiin, niin sovi asiasta aineenopettajasi kanssa. 

OPINTO-OHJAAJIEN TYÖNJAKO KEVÄÄLLÄ 2022 

Opinto-ohjaajien keskinäinen työnjakoa on tarkennettu kevään 2022 osalta ja se on 

kuvattu tarkemmin alla: 

● Pia Riekkinen ohjaa 1. vuoden opiskelijoita lukujärjestysmuutoksissa 

sekä kevään opintojen suunnittelussa. 

● Satu Silvennoinen ohjaa 2. vuoden opiskelijoita kurssimuutoksissa, yo-

suunnitelmien pohtimisessa sekä opintoajan pidentämiseen liittyvissä 

asioissa. 

● Sara Jakonen ja Pia Riekkinen ohjaavat 3. ja 4. vuoden opiskelijoita 

ylioppilastutkintoon ja jatko-opintoihin hakeutumiseen liittyen.  

Käänny siis jatkossa opojen puoleen tämän työnjaon mukaisesti. Opinto-ohjaajat 

ovat pääasiassa tavoitettavissa koulupäivisin. Voit varata ajan opinto-ohjaajalle 

wilmassa, puhelimella tai sähköpostilla (etunimi.sukunimi@savonlinna.fi). 

Hyvää alkanutta kevätlukukautta ja vuotta 2022! 

ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPISKELUSTA 

Elämänkatsomustieto on pakollinen uskontokuntiin kuulumattomille. ET- opintojaksot 

/ kurssit suoritetaan itsenäisenä opiskeluna, verkkokursseina. Lukion 1. vuoden 

opiskelijoiden kannattaa aloittaa ET01-opintojakson suorittaminen tämän kevään 

aikana.  Lisätietoja asiasta antaa Jani Repo.  

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/opiskelijalle/
https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/opiskelijalle/
https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/opiskelijalle/


  

Myös uskontokuntaan kuuluvat opiskelijat voivat halutessaan opiskella 

elämänkatsomustietoa pakollisten uskonnon kurssien lisäksi. 

ALUEVAALI-INFO 

Savonlinnan nuorisovaltuusto haluaa muistuttaa kaikkia 18-vuotiaita äänioikeutettuja 

toiseen asteen opiskelijoita siitä, että Suomen ensimmäiset aluevaalit ovat tässä 

kuussa ja on hyvin tärkeää, että nuoret äänestävät näissä vaaleissa. 

Aluevaaleissa valitaan hyvinvointialueiden aluevaltuustoon päättäjät neljäksi 

vuodeksi. Hyvinvointialueita Suomessa on 21, joista Savonlinna kuuluu Etelä-Savon 

hyvinvointialueeseen. Aluevaltuuston tehtäviin kuuluu esimerkiksi päättää sosiaali-ja 

terveyshuollosta joihin esimerkiksi kuuluvat nuoria koskevat palvelut kuten 

opiskelijahuolto että mielenterveyspalvelut. Myös pelastustoimen palvelut siirtyvät 

hyvinvointialueille.  

Nuoria halutaan osallistaa hyvinvointialueiden päätöksenteossa ja yksi keino vaikuttaa 

hyvinvointialueen päätöksentekoon on äänestää. Äänestää voi, jokainen 18-vuotias 

suomen kansalainen. Äänestä sellaista ehdokasta, joka omistaa samanlaiset arvot 

kanssasi tai on samaa mieltä kanssasi siitä miten asioista pitäisi päättää 

hyvinvointialueellasi. Voit käyttää muun muassa netistä löytyviä vaalikoneita apuna, 

että löydyt sinun arvoihisi sopivan ehdokkaan. Muista ottaa lähimmälle 

äänestyspaikallesi henkilöllisyystodistus mukaan. 

Hyvinvointi ei rakennu yksin, siihen tarvitaan paljon ihmisiä, erilaisia ihmisiä, ihmisiä 

eri näkökulmista ja paljon erilaista näkökulmaa. Nuori näissä vaaleissa äänestetään 

sinunkin tulevaisuudesta joten muista äänestää hyvinvoinnin puolesta! 

Ennakkoäänestys 12-18.tammikuuta 

Vaalipäivä 23.tammikuuta 

Terveisin, 

Saara Laukkanen, Savonlinnan nuorisovaltuuston puheenjohtaja ja Etelä-Savon 

hyvinvointialueen nuorisovaltuuston puheenjohtaja 

 

 

 

 

 

 

 



OPISKELIJALIPPU KÄYTTÖÖN SAVONLINNAN PAIKALLISLIIKENTEESSÄ 

1.1.2022 ALKAEN 

Savonlinnan paikallisliikenteessä on otettu 1.1.2022 käyttöön uusi 

opiskelijoiden mobiililippu. Opiskelijalipulla voivat matkustaa kaikki 

Savonlinnassa opiskelevat toisen- ja korkea-asteen opiskelijat. Lipulla voi 

matkustaa rajattomasti sen voimassaoloaikana. Opiskelijalippua varten hae 

kansliasta opiskelutodistus. 

Opiskelijalipun hinta on 23 euroa ja se on voimassa 30 päivää ostohetkestä. Lipulla 

voi matkustaa Savonlinnan kaupunkialueen paikallisliikenteessä (linjat 1,2,3,4,5). 

Opiskelijalipussa ei huomioida kilometrejä tai matkustuspäivien määrää, eli lipulla 

voi matkustaa rajattomasti sen voimassaoloaikana. Lipulla ei voi kuitenkaan 

matkustaa koulujen kesäloman aikana. 

Uusi opiskelijalippu on edullinen maksutapa niille opiskelijoille, jotka eivät 

ole oikeutettuja Kelan myöntämään koulumatkatukeen. 

Opiskelijalipun saadakseen opiskelija tarvitsee käyttöönsä henkilökohtaisen koodin. 

Koodin voi hakea Savonlinnan Matkahuoltoasiamieheltä opiskelijakorttia tai 

opiskelutodistusta esittämällä. Koodi syötetään Matkahuollon Reitit ja Liput -

mobiilisovellukseen, jonka jälkeen opiskelijalipun ostaminen on mahdollista. Uuden 

lukukauden alkaessa opiskelija tarvitsee uuden koodin Matkahuoltoasiamieheltä. 

ABEILLE TIEDOKSI 

KORKEA-ASTEEN 1. HAKUAIKA KÄYNNISSÄ 

Hakuaika päättyy keskiviikkona 19.1.2022 klo 15.00. 

Haussa on mukana Taideyliopiston koulutukset sekä Aalto-yliopiston ja useiden 

ammattikorkeakoulujen vieraskielisiä koulutuksia. Mukana on mm. englanninkielisiä 

sairaanhoitajan ja insinöörin opintoja sekä Mikkelissä järjestettävä International 

Business, kauppatieteiden kandidaatin (BScBA, Mikkeli) ja kauppatieteiden maisterin 

(Otaniemi) (3+2 vuotta) tutkinto. 

Suomalaisen lukion käyneillä on erinomaiset valmiudet opiskella myös englanniksi, 

joten jos haussa on sinua kiinnostavia koulutuksia, hae rohkeasti myös niihin. 

Joissakin tapauksissa opiskelupaikka voi aueta varmemmin tätä kautta. Korkea-

asteen yhteishaun 2. hakuaika on 16.3.-30.3.2022 ja siinä ovat haussa muut korkea-

asteen koulutukset. 

Sähköinen haku tehdään opintopolussa: Opintopolku. Ensimmäisen yhteishaun 

koulutukset löydät täältä: Hakutulokset - Opintopolku 1. hakuaikana voit hakea 6 

https://opintopolku.fi/konfo/fi/
https://opintopolku.fi/konfo/fi/haku/?koulutustyyppi=amk-alempi%2Ckandi%2Ckandi-ja-maisteri&order=desc&size=20&sort=score&yhteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000002175


hakukohteeseen ja tulla valituksi niihin kaikkiin. Myös 2. hakuaikana voit hakea 6 

hakukohteeseen näiden lisäksi, mutta tässä haussa sinulle tarjotaan vain yhtä 

opiskelupaikkaa. 

Ole yhteydessä vastuuopoosi, jos haluat pohtia hakukohteita vielä tarkemmin ennen 

hakuajan päättymistä. 

ABIEN YO- JA PENKKARI-INFO KE 19.1.2022 

Info pidetään keskiviikkona 19.1.2022 klo 9.55 etänä. Abien ryhmät seuraavat infoa 

luokissa. Jos abi on kakkosten tai ykkösten ryhmässä tai vapaatunnilla, hän tulee 

juhlasaliin. Karanteenissa opiskelevat saavat linkin ennen infoa. Rehtori kertoo infossa 

tärkeistä ajankohtaisista asioista. 

ABIEN ERILLISET SUULLISET KUULUSTELUT 

Abien tulee ilmoittautua ennen yo-kirjoituksia oleviin erillisiin kuulusteluihin 

viimeistään perjantaina 21.1.2022 klo 14.00 mennessä. Myös yo-kirjoitusten 

jälkeen järjestettäviin erillisiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan perjantaina 21.1.2022. 

Kuulusteluilla on kaksi tehtävää: valmistaa kokelasta yo-kokeeseen sekä 

mahdollistaa opiskelijalle oppimäärän arvosanan korottaminen. Mikäli haluat 

yrittää korottaa jonkin aineen koko oppimäärää kuulustelussa, ilmoita siitä etukäteen 

kuulustelun pitäjälle. Huomioithan, että koko oppimäärän korottaminen on varsin 

haastavaa. Kuulustelut järjestetään eri oppiaineissa ennen yo-kokeita, 

pääsääntöisesti lukuloman aikana. Kuulusteluihin osallistuminen helpottaa yo-

kirjoituksiin valmistautumista ja tilaisuudessa sinulla on mahdollisuus kerrata ja 

harjoitella keskeisiä asioita yhdessä toisten opiskelijoiden ja opettajan kanssa. 

Lisätietoja eri oppiaineiden kuulusteluista antavat aineenopettajat. 

Ilmoittautumislomakkeita on saatavilla kanslian aulasta ja lomakkeet 

palautetaan kanslian aulassa olevaan laatikkoon.    

 


