
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 27.1.2022 KLO 12.00 

OPISKELUN TUKI 

Jos koet kaipaavasi jonkin aineen opiskeluun tukea, ota rohkeasti yhteyttä 

aineenopettajiin ja sovi tuki- / lisäopetuksesta. Tukea on saatavilla! Myös 3. jakson 

keskeneräisten kurssien / opintojaksojen (T-merkinnät) loppuun saattamiseen voit 

saada ohjausta ja tukea! 

OPISKELUHUOLTOPALVELUT 

Muista hyödyntää tarvittaessa Lyseon opiskeluhuoltopalveluja. Kotisivulla olevasta 

Lyseolaisen oppaasta löytyy yhteystiedot ja kuvaukset eri toimijoiden palveluista: 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/222/article-10795 

ANNISKELU- JA HYGIENIAPASSIT 

Anniskelupassi on mahdollista suorittaa maksutta Xamkin avoimen amk:n kautta 

huhti-toukokuussa. Testimaksu (n. 15 euroa) peritään kaikilta ilmoittautuneilta. 

Lisätietoa passin suorittamisesta ja ohjeet ilmoittautumiseen saat wilman kautta 

myöhemmin.  

Xamkin maksuttoman hygieniapassin osalta tilanne on vielä auki.   

Samiedun kautta hygieniapassin voi suorittaa kevään aikana maksullisena 

koulutuksena ja testinä, tai pelkkänä testinä  (n. 28-53 euroa). Lisätietoja Samiedun 

koulutuskalenterista www.samiedu.fi/kortti-ja-lupakoulutukset/ ja ilmoittautumiset 

opojen tai yhdistelmäopo Matin kautta.  

LUKIOLAISBAROMETRIIN VASTAAMINEN RO-TUOKIOLLA 

Kysely kestää 20-30 min. ja alla on kuvattu kyselyn taustaa: 

Lukiolaisbarometri on lukio-opiskelijoille suunnattu kysely opinnoista, arjesta ja 

tulevaisuudesta. Ensimmäinen Lukiolaisbarometri toteutettiin vuonna 2019. Seuraava 

tiedonkeruu alkaa joulukuussa 2021 ja päättyy tammikuussa 2022. Tällä kertaa 

tiedonkeruu kohdennetaan kaikkiin yleissivistävällä toisella asteella opiskeleviin, eli 

tietoa kerätään myös aikuislukiolaisista ja yhdistelmätutkintoa suorittavista. Tuloksia 

Lukiolaisbarometrista saadaan maalis-huhtikuussa 2022. 

Lukiolaisbarometrin pääteemat ovat edelliseltä kierrokselta tutut: nykyisiin opintoihin 

hakeutuminen, kokemukset opiskelusta ja opetuksesta, opintojen eteneminen, 

oppimisen digitalisaatio, jatko-opintoihin hakeutuminen, hyvinvointi ja vapaa-aika, 

toimeentulo ja asuminen sekä arvot ja asenteet. Ajankohtaisia asioita, kuten 

oppivelvollisuusiän pidentämisen ja lukiolain muutosten mukanaan tuomia ilmiöitä  
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sekä koronavirusepidemian aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen vaikutusta oppimiseen 

lähestytään sekä uusilla kysymyksillä että pyrkimyksellä vertailtavaan 

aikasarjatietoon.  Hankkeen toteuttavat Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus 

sr ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. 

Kyselyn toteutus / ohjeita opettajalle ja oppilaitokselle 

Kyselyyn vastataan 1.12.2021-31.1.2022. Kyselyn kesto on 20-30 minuuttia ja siihen 

voi vastata suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Kyselyyn voi vastata tietokoneella tai 

kännykällä. Kysymykset ovat henkilökohtaisia, joten vastaajat tarvitsevat työrauhan. 

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan 

Netflix-lahjakortteja. Ensimmäisen sivun jälkeen kyselyssä ei ole pakollisia 

kysymyksiä, joten vastaajat voivat ohittaa sellaiset kysymykset, joihin he eivät osaa tai 

halua vastata. Yksittäisiä vastaajia ei voi tunnistaa tuloksista. Kyselylomakkeen 

ensimmäisellä sivulla vastaajille kerrotaan kyselyyn vastaamisesta ja kyselyaineiston 

käytöstä. Vastaajat kirjautuvat kyselyyn neljästä merkistä koostuvalla 

kirjautumistunnuksella. Kyselylomake avautuu 1.12.2021 verkkosivulla 

https://link.webropol.com/s/lukiolaisbarometri 

Kyselylinkki on jaettu opiskelijoille wilmalla! Vastatessanne käyttäkää alla olevaa 

kirjautumistunnusta: Savonlinnan lyseon lukio: LDUU 

ABIEN PÄÄTTÖKYSELY 

Abit, toivomme, että vastaatte Lyseon päättökyselyyn, jotta saamme tärkeää 

palautetta arjestamme; missä olemme onnistuneet, mikä toimii ja mitä kehitettävää 

lukiomme toiminnassa on. Jos et ole vielä vastannut kyselyyn, tee se nyt RO-tuokiolla! 

Arvostamme paljon teiltä abeilta saatua palautetta ja hyödynnämme sitä Lyseon 

kehittämisessä ja eteenpäin viemisessä! Kysely on auki vielä tämän viikon! Kiitos 

vastauksestasi! 

PENKKARI- JA VANHOJENPÄIVÄJÄRJESTELYISTÄ 

Muistattehan, että penkkari- ja vanhojenpäiväjärjestelyt ja suunnittelut tehdään 

oppituntien ulkopuolella esim. hyppytuntien aikana. Abit muistakaa, että ”Närästys”-

lehden ja abivideon tulee olla hyvissä ajoin ryhmänohjaajien tarkastettavana. 

Ryhmänohjaajat auttavat penkkaripäivän ja vanhojenpäivän käytännön järjestelyissä. 

HUOM! Abit keskustelevat tänään RO-tuokiolla mm. abilakanoiden teosta! 
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