
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 10.2.2022 KLO 12.00 

Ryhmänohjaustuokion alussa tutorit kertovat esivalintojen tekemisestä ykkösten ro-tuokioilla. 

Tutorit myös kyselevät ykkösten kuulumisia ja sitä, miten lukuvuosi on sujunut Lyseolla. 

ESIVALINNAT LUKUVUODEKSI 2022-2023 

Lyseon ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat sekä jatkavat abit tekevät ensi 

lukuvuoden alustavat kurssivalinnat pe 18.2. - pe 25.2.2022 välisenä aikana. Esivalinnat ja 

opo-tunnit pidetään perusryhmäkohtaisesti erillisen aikataulun mukaan. Tarkempi aikataulu 

liitteenä (liite 2). Merkitse oman perusryhmäsi opotunti (lk 252) + esivalinta (lk 251)-aikataulu 

kalenteriisi! 

5. JAKSON ALOITUKSEEN LIITTYVÄÄ 

Jakso 5 alkaa maanantaina 21.2. Tarkista jakson 5 opintojakso- kurssivalinnat wilmasta! Jos 

tarvitset vielä apua valintojen muokkaamiseen, ota yhteyttä opoihin (ykköset → Pia ja jatkavat 

opiskelijat → Satu). 

Huom kakkoset ja jatkavat abit! Seuraavalle äidinkielen ja kirjallisuuden syventävälle 

kurssille mahtuisi vielä hyvin:  

Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen (ÄI07) 

● tarjolla 5. jaksossa palkissa 5 

● kurssin tavoitteina mm. kehittää viestintärohkeutta sekä esiintymis- ja ryhmätaitoja 

sekä oppia tarkastelemaan vuorovaikutusta ja vuorovaikutustaitoja eri näkökulmista 

● kurssilla työskennellään itsenäisesti ja ryhmissä, tavoitteena oppia tekemällä (ei siis 

kokeeseen pänttäystä eikä laajaa kirjoittamisurakkaa)  

Jakson 5 opiskelukalenteri (liite 1) on julkaistu koulun kotisivulla. 

ABIEN TENTTIAIKATAULUT 

Aikataulu julkaistaan tällä viikolla koulun kotisivulla ”Opiskelijalle” -osiossa. 

ABEILLE TSEMPPIÄ LUKULOMALLE JA VIELÄ MUUTAMA MUISTUTUS 

Toivotamme kaikille abeille opiskeluintoa ja tsemppiä lukulomalle! Yo-kirjoituksiin 

valmistautumisen ohella, muistakaa myös ulkoilla ja huolehtia tärkeistä ihmissuhteista. 

Hyödyntäkää lukulomalla tarjolla olevat preliminääritilaisuudet ja muut mahdolliset 

kertausmahdollisuudet. Seuraa wilmaa edelleen säännöllisesti, sillä se on koulun virallinen ja 

tärkein tiedotuskanava.  

Korkea-asteen yhteishaun alettua järjestämme Lyseolla muutaman ohjatun 

yhteishakumahdollisuuden. Opinto-ohjaajat tiedottavat ajankohdat wilma-viestillä. 



Jatko-opinto-ohjaukseen voit varata aikoja myös lukulomalle. Muistutuksena myös, että 

valmistuvilla opiskelijoilla on oikeus jatko-ohjaukseen omassa lukiossa vuoden ajan 

valmistumisen jälkeen. 

PENKKARIPÄIVÄ TO 17.2.2022 

Aamupäivän ja palkin 2 oppitunnit ykkösille ja kakkosille työjärjestyksen mukaan. 

klo 10.00 – 11.15 Abit kokoontuvat juhlasaliin, josta Abishow-striimataan luokkiin. Ykköset ja 

kakkoset katsovat striimin palkin 1 opetustilassa. Abien ryhmäohjaajat valvovat abishowta 

juhlasalissa. 

klo 11.30 - 12.00 Abit valmistelevat rekkoja penkkariajelua varten 

klo 12.00 – 12.45 Abien penkkariajelu 

klo 13.00 Abeille ja henkilöstölle abikahvit ruokalassa 

Penkkaripäivänä ei ole RO-tuokiota. 

HUOM! Ykkösten ja kakkosten koulupäivä jatkuu penkkarirekkojen lähdettyä työjärjestyksen 

mukaan! 

WANHOJEN PÄIVÄ - JÄRJESTELYISTÄ 

17.2.2022 

Kenraaliharjoitukset tanssijoille Savonlinnasalissa to 17.2. klo 14 – 16. 

18.2.2022 

Esitys Savonlinnasalissa on ykkösille kahdessa vuorossa alkaen klo 13.00. Opiskelijoiden 

ruokailu kahdessa ryhmässä ennen ja jälkeen ykkösten esitystä. 

Esitykset yleisölle Savonlinnasalissa ovat klo 18.00 ja klo 19.15. Tanssija voi kutsua 

maksimissaan neljä henkeä seuraamaan tansseja. Salissa sijoittaudutaan perhekunnittain, 

siten että muihin jää väliä sivusuunnassa yksi penkki. Ulkopuolisia ei saliin oteta. 

Tanssija informoi kotona missä ryhmässä hän tanssii. 

Mukava että tanssit voidaan järjestää yleisön kanssa. Pyydän kaikkia olemaan huolellisia ja 

pitämään maskia tilaisuudessa. Toukokuussa ei järjestetä enää tansseja. 

HYVÄN MIELEN PÄIVÄ TI 22.2.2022 

Kuraattoriopiskelijat järjestävät Lyseon väelle “Hyvän mielen päivän” ti 22.2.  

Lyseon juhlasalissa on tarjolla pientä ohjelmaa ja jotain naposteltavaa. 


