
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 20.1.2022 KLO 12.00 

JAKSON 3 ARVIOINNIT WILMASSA 

Jokaisen opiskelijan on tarkistettava huolellisesti wilmasta oma tämän hetkinen 

kokonaiskurssi- tai opintopistemääränsä → tulosteet / opintosuoritusote. 

Kolmosilla on menossa jo loppusuora ja keväällä 2022 valmistuvilla olisi tässä 

vaiheessa hyvä olla koossa noin 70 kurssia. Kakkosilla lukio-opinnot ovat nyt 

puolessa välissä ja kokonaiskurssikertymän olisi hyvä olla 41-43 kurssia. Ykkösten 

osalta   24-32 opintopistettä on hyvä saavutus. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, 

että tälle vuodelle valitut eri oppiaineiden pakolliset kurssit/opintojaksot tulevat 

suoritetuksi.  

Kevään 2022 yo-kirjoituksiin osallistuvat huolehtikaa, että olette kirjoituskelpoisia 

valitsemissanne yo-tutkintoaineissa. Lukion päättötodistuksen saamiseen liittyen on 

muistettava: opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut 

kaikkien oppiaineiden oppimäärät hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 

kurssia täyttyy. 75 kurssiin tulee sisältyä vähintään 10 syventävää kurssia. 

3. jakson T-merkinnät (täydennettävät kurssit) on saatava kuntoon 4. jakson aikana. 

Se tieto, mitä sinulta puuttuu täydennystä vaativasta kurssista, löytyy wilmasta 

kohdasta Opinnot. Kun avaat oppiaineen suoritukset, saat plussasta auki T-

merkinnän lisätiedot. Ryhmänohjaaja voi näyttää kohdan opiskelijoille Lassi / Liisi 

Lyseolaisen suorituksista. 

K-merkintä (keskeytynyt kurssi) tarkoittaa, että kurssi on käytävä uudelleen. Mikäli 

jossakin oppiaineessa on useampi hylätty (4) kurssi, niin tukitoimet ovat tarpeen. 

Opiskelijan tulee tällöin ottaa yhteyttä kyseisen aineen opettajaan ja pohtia, miten 

opintoja kannattaisi jatkaa. 

LUT: ELEKTRONIIKAN PERUSTEET 5 op 

Lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille suunnattu LUT-yliopiston Sähkötekniikan 

Elämää ja elektroniikkaa -kurssi järjestetään jälleen kevätlukukaudella 2022. Kurssille 

voi ilmoittautua 31.1.2022 asti. 

  

Kurssin sähköinen esite, joka sisältää yllä mainitun ilmoittautumislinkin ja -ohjeet on 

osoitteessa: www.lut.fi/elper  

 

Kurssi alkaa tammi-helmikuun vaihteessa 2022 ja kestää kevätlukukauden. Kurssi 

suoritetaan verkkokurssina, ja siihen sisältyy yksi laboratoriopäivä Lappeenrannan 

kampuksella, jos kevään olosuhteet sen sallivat. 

  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.lut.fi%2Felper&data=04%7C01%7CSara.Jakonen%40savonlinna.fi%7C32da142f94cd463ce03608d9da7517fd%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C637781018731709524%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=RGdUSLw7Fclv%2F4ov7Gmr917jl4NP0pL61%2BYwZCXoLjg%3D&reserved=0


Kurssi luetaan hyväksi lukio-opintoihin ja lisäksi kurssin suorittamisesta saa viisi LUTin 

opintopistettä. 

KAKKOSTEN ETÄVANHEMPAINILTA ENSI TIISTAINA 25.1. KLO 18.00 

Toisen vuosikurssin vanhempainilta pidetään ensi tiistaina ja tilaisuus alkaa klo 18.00. 

Käsiteltävinä asioina ovat mm. yo-tutkinto ja sen hajauttaminen sekä muut 

ajankohtaiset asiat. Kutsu ja linkki etävanhempainiltaan laitetaan huoltajille wilmalla. 

YO-LASKUT 

Ryhmänohjaaja jakaa kevään yo-kirjoituksiin osallistuville yo-laskut. Laskun eräpäivä 

on 31.1.2022. Mikäli opiskelija ei ole paikalla RO-tuokiolla, niin palauta lasku 

koulusihteerille. 

LOKERIKKOJA SAATAVILLA 

 

Lokerikkoja on vapautunut opiskelijoiden käyttöön, jos kiinnostuit asiasta, niin laita 

wilmaviesti koulusihteeri Tuija Miettiselle. Lokerikon numeron ja avauskoodin 

opiskelija saa wilmalla. Avaus- ja sulkemisohjeet lokerikkojen luona. Pääaulan 

ilmoitustaululla on lista, josta opiskelija näkee missä päin koulua lokerikko on. Jos 

lokerikon käytössä on ongelmia, niin ota yhteyttä koulusihteeriin. 

 

SAVONLINNAN OHJAAMO TIEDOTTAA 

 

Meillä on tarkoitus järjestää Ohjaamolla päiviä, jolloin autamme nuoria hakemaan 

kesätöitä: autamme työpaikkojen etsimisessä, hakemusten ja cv:n teossa. Lisäksi 

työllisyyspalveluille on tulossa jakoon kesätyöseteleitä, jotka koskettavat ainakin 

nuorimpien lukiolaisten ikäryhmää.  

 

Ystävällisin terveisin 

Ronja Laamanen 
Ohjaamokoordinaattori 
Savonlinnan Seudun Ohjaamo 
Savonlinnan kaupunki 
Sääminginkatu 6, 57100 Savonlinna 
puh. 044 417 4108 
ronja.laamanen@savonlinna.fi 
www.savonlinna.fi 
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ILMOITTAUTUMINEN ABIEN ERILLISIIN SUULLISIIN KUULUSTELUIHIN 

PÄÄTTYY HUOMENNA 

Abien tulee ilmoittautua ennen yo-kirjoituksia oleviin erillisiin kuulusteluihin 

viimeistään huomenna perjantaina 21.1.2022 klo 14.00 mennessä. Myös yo-

kirjoitusten jälkeen järjestettäviin erillisiin kuulusteluihin ilmoittaudutaan perjantaina. 

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 koulusihteerille. 

PENKKAREIDEN SUUNNITTELU 

Abien ryhmänohjaajat keskustelevat ja opastavat ryhmäänsä penkkareiden 

suunnittelussa. 

ABIEN PÄÄTTÖKYSELY 

Abit vastatkaa Lyseon päättökyselyyn, jotta saamme tärkeää palautetta arjestamme; 

missä olemme onnistuneet, mikä toimii ja mitä kehitettävää lukiomme toiminnassa on. 

Vastaa kyselyyn nyt RO-tuokiolla! Arvostamme teiltä abeilta saatua palautetta ja 

hyödynnämme sitä Lyseon kehittämisessä ja eteenpäin viemisessä! Kysely on auki 

vielä ensi viikon! Kiitos vastauksestasi! 

  


