
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 3.2.2022 KLO 12.00 

KOKEISSA JA OPPITUNNEILLA OLTAVA OMAT VÄLINEET 

Opiskelija vastaa siitä, että hänellä itsellään on kokeissa ja oppitunneilla tarvittava ja 

kunnossa oleva välineistö mukana (tietokone, laturi, kuulokkeet, abitti-tikku jne). 

HUOM! Omia kuulokkeita tarvitaan usein kielten opiskelussa, mutta myös äidinkielen 

ja eri reaaliaineiden oppitunneilla. 

Jos sinulta puuttuu jokin opiskeluväline, älä oleta, että koululta järjestyy… Koulun 

välineitä voi lainata vain hyvin poikkeustilanteissa. Kokeen / oppitunnin alku ei saa 

viivästyä siitä, että joillakin opiskelijoilla ei ole tarvittavia välineitä. Valmistaudu 

oppitunneille ja koetilanteisiin siis huolellisesti ja tarkista ennen kouluun lähtöä, että 

sinulla on tarvittavat välineet mukanasi. Lukioaika valmistaa kohti yo-kirjoituksia ja yo-

koetilanteissa opiskelija vastaa itse siitä, että hänellä on yo-kokeissa tarvittavat 

välineet mukana ja toimintakunnossa. 

YKKÖSTEN JA KAKKOSTEN ESIVALINNAT + OPO TUNNIT 

Lyseon ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijat sekä jatkavat abit tekevät ensi 

lukuvuoden alustavat kurssi- ja opintojaksovalinnat viikolla 8 (18.2.- 25.2.2022). 

Esivalinnat ja opo-tunnit pidetään perusryhmäkohtaisesti erillisen aikataulun mukaan. 

Tarkempi aikataulu ja ohjeet esivalintojen tekemiseen julkaistaan ensi viikon RO-

tuokiolla. 

Tutorit vierailevat ensi viikon torstaina 10.2. ykkösten RO-tuokiolla kysellen kuulumisia 

ja kertoen lisää mm. esivalintojen tekemisestä. 

5. JAKSON ALOITUKSEEN LIITTYVÄÄ 

Tarkista jakson 5 kurssi- ja opintojaksovalinnat wilmasta! Jos tarvitset apua valintojen 

muokkaamiseen, ota yhteyttä opoihin. Pia-opo auttaa ykkösten lukkarimuutoksissa ja 

Satu-opo jatkavien opiskelijoiden lukkarimuutoksissa. 

ABIEN PENKKARIJÄRJESTELYISTÄ 

HUOM! Penkkariajelun vastuuhenkilöiden + järjestyksen valvojien tietoja puuttuu 

vielä. Nämä tiedot oltava kunnossa huomisaamuun mennessä, kts. Ismo-rehtorin tällä 

viikolla laittama wilma-viesti. 

Mikäli haluatte maalata abilakanoita kuvisluokassa, sopikaa asiasta hyvissä ajoin 

Titan kanssa. Huomioittehan, että kuvisluokka tulee jättää siistiin kuntoon maalausten 

jälkeen. 

 



SUSHI-KYSELYYN VASTAAMINEN 

Vastaa nyt RO-tuokiolla SuShi-kysleyyn. Linkki laitettu wilma-viestillä opiskelijoille. 

Kysely on avoinna 25.2.2022 asti. 

Hyvä aktiivinen ja osallistuva opiskelija! 

Haluamme sinun Savonlinnan taidelukion ja Savonlinnan lyseon lukion 

opiskelijana osallistuvan SuShi- hankkeen opetussuunnitelmatyöhön.  

(SuShi = Sustainability Studies in High Schools 'kestävä kehitys lukio-

opinnoissa')  

Hankkeessa toteutetaan viisi kurssia lukuvuosina 2021 - 2022 

yhteistyössä pietarilaisten lukioiden kanssa. Tämän kyselyn tuloksia 

käytämme suunnitellessamme kestävän kehityksen kursseja juuri 

sinulle. 

Tässä on linkki kyselyyn. Tässä linkissä on kyselyn kysymykset 

suomeksi, jos englanti on hidaste. Kysely on sisällöltään sama kuin 

viime vuonna ja se on lyhyt :). Kiitos vastauksistasi! Lämpimästi 

tervetuloa projektiviikolla toteutettaville SuShi-kursseille! Suvi 

Salmenkivi, SuShi-hankkeen pääkoordinaattori 

Executive keyteacher, Seija Tikka Keyteacher 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropolsurveys.com%2FParticipation%2FPublic%2F3caaa088-9e4c-4953-9d47-00c2d8d2b837%3FdisplayId%3DFin2461303&data=04%7C01%7CPia.Riekkinen%40savonlinna.fi%7C8ee05f4a4b33441f8ccd08d9e61d0576%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C637793834583850839%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8hzZhjw69cSm2a8Jn%2B34dwhCJljkAiDNFPUhWeD%2Fmp0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.webropolsurveys.com%2FParticipation%2FPublic%2F3caaa088-9e4c-4953-9d47-00c2d8d2b837%3FdisplayId%3DFin2461303&data=04%7C01%7CPia.Riekkinen%40savonlinna.fi%7C8ee05f4a4b33441f8ccd08d9e61d0576%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C637793834583850839%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=8hzZhjw69cSm2a8Jn%2B34dwhCJljkAiDNFPUhWeD%2Fmp0%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fdocument%2Fd%2F1XbuiLMAacJNrmNt80HUf2nibRO3pZ9iYtNG1wy4qIpI%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=04%7C01%7CPia.Riekkinen%40savonlinna.fi%7C8ee05f4a4b33441f8ccd08d9e61d0576%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C637793834583850839%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=ZiM2%2FTgbB0cTnOSkUWe9yWlEOGLx8ePA7rmRTMzzSlI%3D&reserved=0

