
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 17.3.2022 KLO 12.00 

Huom! 

Ryhmänohjauksen aluksi liikuntatutorit tulevat esittelemään toimintaansa ykkösille 

tavoitteena rekrytoida uusia liikuntatutoreita toimintaan mukaan. 

PROJEKTIVIIKON VALINNAT 

Suurin osa projektiviikon projekteista toteutuu ja näin ollen projektien suunnittelu 

etenee. Projektin yhdyshenkilö tiedottaa opiskelijoita projektiviikkoon liittyvillä asioilla 

wilma-viestein, joten muista seurata ja tarvittaessa reagoida saamiisi viesteihin. 

Punaisella merkityt projektit eivät kuitenkaan toteudu vähäisen osallistujamäärän 

takia. Jos olet siis valinnut jonkin punaisella merkityistä projekteista, tulee sinun valita 

uusi projekti tilalle. Ryhmänohjaaja avustaa uuden projektin valinnassa (lista 

valittavissa olevista projekteista alla) ja RO kartoittaa vielä kertaalleen perusryhmänsä 

ilmoittautumistilanteen. 

Huom! Punaisella merkityt projektit eivät toteudu → valittava uusi projekti 

TO01.1 Ajankohtaiset ilmiöt mediassa 

TO01.3 Bioeconomy, Forest and Biological arts 

TO01.7 Hygienia-/anniskelupassi ja Savonlinna matkailijan silmin 

TO01.9 Hyvinvointia nuorelle 

TO01.10 Nuoren kansalaisen turvallisuuskurssi 

TO01.11 Kurkistus yliopisto-opintoihin - avoimen yliopiston opintoja verkossa 

TO01.12 Global World 

TO01.13 Future of Energy: Sustainable Energy Solutions fo the 21st Century 

TO01.14 Circular Economy 

TO01.15 Sosiaali- ja terveysalan verkko-opinnot 

TO01.16 Audiodraaman luonti - äänitehosteiden mahdollisuuksia 

TO01.17 Lue ja kirjoita! 

TO01.18 Verkkovakoilua ja valeuutisia 

TO01.19 Luovat kädentaidot 

TO01.20 Lyseo liikkuu, liikuntaleiri lyseolla 



TO01.21 Moon Camp 

TO01.22 Molekyyligastronomiaa 

TO01.23 Water of life 

TO01.24 Omille siiville - itsenäistyvä lukiolainen 

TO01.25 Ehosta arkeen ja juhlaan! 

TO01.26 Hyvinvointiteknologia toimintakyvyn ylläpitämisessä 

TO01.27 Teknologia - Kone- ja tuotantotekniikka 

TO01.28 Tekninen piirtäminen ja rakennussuunnittelu 

TO01.29 Liikunnan ja hyvinvoinnin verkko-opinnot 

TO01.30 Biotuotetekniikan labrakurssi 

Huom. Joidenkin toteutuvien projektien infot on jo pidetty ja yhteistyöoppilaitosten 

ilmoittautuminen on päättynyt, joten kaikkiin toteutuviin projekteihin ei voi enää 

ilmoittautua.  

Alla on lueteltu ne projektit, joihin voi vielä ilmoittautua mukaan: 

TO01.1 Ajankohtaiset ilmiöt mediassa (Taidelukiolla) 

TO01.9 Hyvinvointia nuorelle (Taidelukiolla) 

TO01.11 Kurkistus yliopisto-opintoihin - avoimen yliopiston opintoja verkossa 

TO01.17 Lue ja kirjoita! 

TO01.19 Luovat kädentaidot: Kädentaitojen pajaan kannattaa tulla, jos 
kädentaidot, yrittäjyys tai kädentaitoyrittäjyys kiinnostaa, sillä oman käsityö-, 
sisustus- tai taideprojektin lisäksi viikolla pääsee tutustumaan paikallisten 
käsityöyrittäjien verstaisiin, työhuoneisiin ja liikkeisiin. Yritysvierailukohteita 
ovat esim. vaatturin ateljee, ompelijan työhuone ja myymälä, entisöijän ja 
verhoilijan työhuone, kehystämö ja vintagehuonekalujen myymälä. 

TO01.22 Molekyyligastronomiaa 

TO01.24 Omille siiville - itsenäistyvä lukiolainen 

Ilmoittautuminen tapahtuu projektiviikon tarjottimella wilmassa ryhmänohjaajan 

tekemänä. 

 

 



YO-KIRJOITUKSET JATKUVAT ENSI VIIKOLLA 

Kevään ylioppilaskirjoitukset jatkuvat ensi viikolla maanantaina, keskiviikkona ja 

perjantaina. Yo-kirjoitukset pidetään liikuntasalissa ja tarvittaessa myös luokassa 226. 

Näiden tilojen läheisyydessä tulee liikkua hiljaa. Myös juhlasaliaktiviteettien tulee olla 

rauhallisia ja vähä-äänisiä. Liikuntasalin pukutilojen yhteydessä olevat vessat ovat yo-

kokelaiden käytössä. 

YKKÖSTEN TUTOR-HAKU LÄHESTYY 

Nyt on hyvä aika pysähtyä pohtimaan, voisiko sinusta tulla Lyseon lukion uusi tutor-

opiskelija. Tutorit ovat tärkeä tuki uusille lukiolaisille ja osa koulumme toimintaa. 

Tutoreiksi halutaan monenlaisia opiskelijoita. Tärkeintä on oma kiinnostus tutorina 

toimimista kohtaan.  

Ensi viikon torstaina 24.3. nykyiset tutorit tulevat ykkösten ro-tuokioille kertomaan 

tutor-toiminnasta. Tutoriksi voit hakea 24.3. - 3.4. välisenä aikana.  

Voit jättää kysymyksiä tutortoimintaan liittyen jo ennakkoon padletissa: 

https://bit.ly/kysytutorilta  

Lisää tietoa hausta saat ensi viikolla. Lyseon mediaryhmän blogista löytyy juttu "10 

hyvää syytä hakea tutoriksi": https://savonlinnanlyseo.fi/2019/03/tutor-haku-

kaynnissa-10-hyvaa-syyta-hakea-tutoriksi/   

Käykää tutustumassa! 

ABIEN JATKO-OPINTOIHIN HAKEMINEN 

Korkea-asteen yhteishaun 2. hakuaika alkoi eilen ja haku päättyy kahden viikon 

päästä keskiviikkona 30.3. klo 15.00. 

Hakuaikana järjestämme joitakin tilaisuuksia tietokoneluokassa, joihin olet tervetullut 

tekemään yhteishaun ohjatusti, kts. Sara-opon laittama wilma-viesti. Hakutilaisuuksiin 

tulee ilmoittautua ennakkoon wilman tapahtumakutsussa. Ennen haun tekemistä 

tutustu hakukohteisiin ja niiden valintaperusteisiin ajan kanssa. 

Ammattikorkeakouluun hakiessa haku kannattaa tehdä jo hakuajan alussa, jotta 

valintakokeen pääsee tekemään toivomalleen paikkakunnalle. 

Olkaa yhteydessä, jos jokin hakuun liittyen jää mietityttämään. Tsemppiä kaikille myös 

kevään kirjoituksiin! 

LYSEON KANNANOTTO RAUHAN PUOLESTA 

Koulun isossa aulassa on opiskelijakunnan hallituksen aloittama yhteisöllinen 

Rauhankyyhky-teos. Tavoitteena on, että jokainen lyseolainen (myös opettajat ja 

henkilökunta) voisi käydä jättämässä siihen käden- tai sormenjälkensä. Se olisi hyvä 

https://bit.ly/kysytutorilta
https://savonlinnanlyseo.fi/2019/03/tutor-haku-kaynnissa-10-hyvaa-syyta-hakea-tutoriksi/
https://savonlinnanlyseo.fi/2019/03/tutor-haku-kaynnissa-10-hyvaa-syyta-hakea-tutoriksi/


tehdä tänään torstaina, mutta perjantainakin vielä ehtii. Teoksella vastaamme 

korsolaisen koulun aloittamaan rauhankyyhkyhaasteeseen. 

Ryhmänohjauksen yhteydessä luokissa kiertää Suomen Punaisen Ristin 

keräyslippaita. Lahjoitukset menevät Ukrainan hätäapuun. Mikäli jollakulla ei ole 

käteistä mukana, mutta haluaa lahjoittaa, niin rauhankyyhkyn vieressä on tietoja 

kohteista, joihin voi tehdä lahjoituksen pankin kautta. Opiskelijakunnan hallitus on 

lisäksi päättänyt myöntää korona-aikana säästöön jääneistä rahoista 500 euron 

avustuksen Punaisen Ristin kautta Ukrainaan. 

 

https://sites.google.com/view/korsovalittaa/rauhankyyhky-haaste

