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4. JAKSON KURSSIARVIOINNIT 

Neljännen jakson kurssiarvioinnit ovat valmistuneet. Jokaisen opiskelijan on 

tarkistettava huolellisesti oma tämän hetkinen opintojen tilanne wilmasta -> tulosteet -

> opintosuoritusote. Kirjaudu siis wilmaan ja tarkista tilanteesi! Mikäli huomaat 

arvosanatiedoissasi puutteita tai niissä on jotain epäselvyyttä, ota yhteyttä kyseisen 

kurssin / opintojakson opettajaan. Selvitä myös rästikoetilaisuuksien ajankohdat 

suoraan opettajilta. 

Mikäli suoritat lukion kolmessa vuodessa, ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoilla 

olisi hyvä olla koossa noin 30-44 opintopistettä tässä vaiheessa. Toisen vuosikurssin 

opiskelijoilla kokonaiskurssimäärän olisi hyvä olla 47-51 kurssia! 

T-merkintää voi täydentää 5. jakson ajan, rästityöt on kuitenkin syytä palauttaa 

mahdollisimman nopeasti. K-merkintä tarkoittaa, että kurssi on käytävä uudelleen. 

Ryhmänohjaaja kertoo yleisiä havaintoja ja huomioita ryhmänsä arvioinneista ja ohjaa 

opiskelijoita opintojensa suunnittelussa esim. opiskelun tukeen liittyvissä asioissa (T-

merkinnät, hylätyt ja keskeytyneet kurssit jne.)  

LYSEON PROJEKTIVIIKKO 

Tänään torstaina on viimeinen ilmoittautumispäivä projektiviikon projekteihin! 

Jokaisen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijan tulee valita itselleen jokin 

projekti. Myös jatkavat abit voivat osallistua halutessaan projektiviikkoon. 

Ryhmänohjaaja kartoittaa vielä RO-tuokiolla perusryhmänsä ilmoittautumistilanteen 

YO-KIRJOITUKSET ALKAVAT ENSI VIIKOLLA 

Kevään 2022 yo-kirjoitukset alkavat ensi tiistaina 15.3. ja jatkuvat 30.3.2022 saakka. 

Yo-kirjoitukset järjestetään Lyseon liikuntasalissa ja joinakin koepäivinä on käytössä 

myös luokat 226 ja 227. Opettajat ilmoittavat luokkatilamuutoksista ryhmiensä 

opiskelijoita. 

Yo-koetilojen läheisyydessä on liikuttava hiljaa. Liikuntasalin läheisyydessä olevat 

vessat ovat yo-kokelaiden käytössä. 

 

 

 

 



ERITYISJÄRJESTELYHAKEMUKSET SYKSYLLÄ 2022 YO-TUTKINNON 

ALOITTAVILLA 

Huom! Kakkosvuoden opiskelijat ja ne 3. vuoden opiskelijat, joilla on todettu jotain 

erityisjärjestelyihin liittyvää vasta tämän lukuvuoden aikana. 

Erityisjärjestelyhakemukset ja vieraskielisyysselvitykset syksyn 2022 yo-tutkintoon 

pitää hakea hyvissä ajoin. Erityisopettaja Annele tekee erityisjärjestelyhakemukset 

yhdessä opiskelijan kanssa maalis-huhtikuun alussa. Mikäli sinulla on joku muu esim. 

terveydellinen syy, joka edellyttää erityisjärjestelyjä, ole yhteydessä vastuuopoon 

mahdollisimman pian. 

YKKÖSILLÄ ARVOSANAMUUTOKSIA 

Niissä opintojaksoissa, jotka koostuvat useammasta moduulista (ÄI, ENA, RUB, FY ja 

KE) lopullinen arvosana koostuu moduulien opintopisteillä painotetusta arvosanoista. 

Tämän vuoksi ensimmäisen moduulin (esim. FY01) annettu tilapäinen arvosana voi 

muuttua, mikäli toisen moduulin arvosana poikkeaa ensimmäisen moduulin 

arvosanasta. Esim. FY01 ja FY02 moduuleista tulee sama arvosana kumpaankin 1 

opintopisteen moduuliin. 

HALUATKO LYSEON LUKION TUTORIKSI? 

Lyseon uudet tutor-opiskelijat valitaan maalis-huhtikuun aikana. Tutoreiksi voivat 

hakeutua 1. vuoden opiskelijat. Ohjeet hakemiseen saat myöhemmin, mutta jo nyt on 

hyvä aika miettiä, kiinnostaisiko sinua toimia lyseon tutorina tulevana lukuvuonna. 

Lisätietoa tutor-asiasta saa Sara-opolta. 

ABIEN JATKO-OPINTOIHIN HAKEMINEN 

Kevään 2022 korkea-asteen 2. yhteishaku alkaa ensi viikolla keskiviikkona 16.3. ja 

haku päättyy ke 30.3. klo 15.00. Ennen haun tekemistä on tärkeää tutustua 

hakukohteisiin ja niiden valintaperusteisiin ajan kanssa. Ammattikorkeakouluun 

hakiessa haku kannattaa tehdä jo hakuajan alussa, jotta valintakokeen pääsee 

tekemään toivomalleen paikkakunnalle.  

Järjestämme muutaman ohjatun korkea-asteen yhteishakutilaisuuden Lyseon ATK-

luokassa. Yhteishakutilaisuudet ja niihin ilmoittautuminen tiedotetaan wilmalla. 

Opiskelun iloa ja tsemppiä kaikille kevään kirjoituksiin!  

Terveisin opot Sara, Pia ja Satu 

COVID-KOTITESTIEN JAKO 

Viiden testin paketti jaetaan opiskelijalle nyt ryhmäohjauksessa. 


