
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 12.5.2022 KLO 12.00 

OPINTOTARJOTINMUUTOKSET 

Ensi lukuvuoden opintotarjottimeen ei ole tehty juurikaan muutoksia. 

Jaksossa 2 siirtyi WFY06.1 palkista 5 palkkiin 6. Näin estettiin ikävä 

matematiikan ja fysiikan päällekkäisyys. Tarjotin on jälleen auki. Kiitos 

opiskelijoille lähettämästänne palautteesta! Kaikkia pyytämiänne 

muutostoiveita ei ole pystytty valitettavasti toteuttamaan, koska niistä olisi 

aiheutunut hankaluuksia isommalle joukolle opiskelijoita. Joiltakin osin 

valinnoissa täytyy tehdä kompromisseja ja katsoa myös, olisiko 

Taidelukion tarjottimesta apua. Taidelukion tarjotin näkyy wilmassa 

piakkoin. Aikuislukion ensi lukuvuoden kurssitarjotin on näkyvillä 

wilmassa ja sieltä pääsee tekemään valintoja. 

Kurssien / opintojaksojen opettajat tulevat näkyviin kevään / kesän aikana. 

Joitakin tarkennuksia voi tulla vielä syksyllä ennen lukuvuoden alkua. 

Valintojen muokkaamiseen ja muihin opintojen suunnitteluun liittyvissä 

asioissa, voit ottaa yhteyttä opinto-ohjaajiin alla olevan vastuujaon 

mukaan: 

Vastuuopot lukujärjestysmuutoksissa: 

 

● Sara: LL21a, LL21b, LL21c, LL20d + jatkavat LL19a, LL19b, LL19c 

● Pia: LL21d, LL21e + jatkavat LL19d, LL19e 

● Satu: LL20a, LL20b, LL20c, LL20e 

 

Näiden lisäksi ensi viikolla keskiviikkona 18.5. tarjoamme ykkösille 

apua lukujärjestyksen muokkaamiseen tietokoneluokassa klo 9.30-10.00 

sekä klo 11.30-12.00. Omat tietokoneet mukaan. Ilmoittaudu ennakkoon 

tapahtumakutsussa, jonka saat alkuviikolla. 

KEVÄÄN YO-TULOKSET JULKAISTAAN ENSI TIISTAINA 17.5. 

YTL julkaisee kevään uusien ylioppilaiden nimet ensi tiistaina 17.5. Yo-

tulokset näkyvät Lyseon wilmassa klo 12 alkaen.  



SYKSYN 2022 YO-KIRJOITUKSIIN ILMOITTAUTUMINEN + 

KURSSIVALINNAT JA YO-SUUNNITELMAT 

Huomio kaikki toisen vuosikurssin opiskelijat ja 4. vuodelle 

opintojaan jatkavat opiskelijat!  

Syksyn 2022 yo-kirjoituksiin ilmoittautuminen alkaa ensi viikon 

keskiviikkona 18.5. ja päättyy ke 1.6. Tiedotamme ilmoittautumisohjeista 

tarkemmin ensi viikon RO-tuokiolla. 

Nyt on tärkeää, että sinulla on huolellisesti suunniteltu ja tehty yo-

suunnitelma wilman opinto-ohjaus 2 lomakkeessa. Tarkista nyt RO-

tuokion aikana, että olet kirjannut wilman yo-suunnitelmaasi kaikki 

tarvittavat tiedot: yo-kirjoitusaineet (vähintään 4 tai 5 pakollista) + 

ylimääräiset aineet sekä niiden kirjoitusajankohdat (esim. syksy 

2022 tai kevät 2023). Tarkista myös ensi lukuvuoden opintotarjottimesta, 

että sinulla on syksyn 2022 ja kevään 2023 yo-kirjoituksiin valmentavat 

syventävät kurssit + kertauskurssit oikeissa jaksoissa. 

  

 


