
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 1.9.2022 KLO 12.00 

ERITYISESTI YKKÖSLUOKKALAISILLE 

 

Ryhmänohjaajan havaintoja / palautetta lukion aloituksesta, esim. poissaolot ja niiden 

selvittäminen ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman laadinta. Ryhmänohjaaja voi 

halutessaan jakaa jo haastatteluaikoja opiskelijoilleen. 

 YKKÖSTEN HYVINVOINTIPÄIVÄN PALAUTE 

Rasteille annetut pisteet: 

1. Liikuntatutorit ja ESLI 

1 p.   6 kpl 

2 p.  10 kpl 

3 p.   32 kpl 

4 p.   38 kpl 

5 p.   21 kpl 

 

2. Taitava me ja Ohjaamo 

1 p.   3 kpl 

2 p.   9 kpl 

3 p.   27 kpl 

4 p.   41 kpl 

5 p.   27 kpl 

 

3. Yhessä eteenpäin -hanke 

1 p.   6 kpl 

2 p.  14 kpl 

3 p.   34 kpl 

4 p.   41 kpl 

5 p.   12 kpl 

 

4. Koulun opiskeluhuolto 

1 p.   4 kpl 

2 p.  12 kpl 

3 p.   30 kpl 

4 p.   34 kpl 

5 p.   27 kpl 

 

5. Koulunuorisotyö 

1 p.   4 kpl 

2 p.  17 kpl 

3 p.   38 kpl 



4 p.   35 kpl 

5 p.   13 kpl 

 

Kokonaisarvosana koko aamupäivälle 

1 p.   3 kpl 

2 p.   1 kpl 

3 p.   48 kpl 

4 p.   40 kpl 

5 p.   15 kpl 

 

Avokysymys: Mistä asiasta toivoisit lisää tietoa? Miten kehittäisit hyvinvointipäivän 

sisältöä tai rasteja? Ruusuja / risuja? 

 

en mistään 

En mistään 

Ei 

Itselläni ei kyseistä ongelmaa ollut, mutta ihmisiä ei hirveämmin huvita nousta ylös 

kahta tuntia normaalia aiemmin. 

Lisää tietoa stressistä ja sen hallinnasta, jota käytiin koulun opiskelihuollon kanssa. 

Enemmän konkreettista tekemistä voisi olla. 

Rasteissa enemmän mieluista ja rentoa tekemistä, esim. että saa päättää monesta 

vaihtoehdosta mitä haluaa tehdä rastilla 

Vähän enemmän tekemistä 

Kaikki oli hyvää. 

Sisäpiharasti sisätiloihin. 

Ei olisi niin pitkä 

En mistään ja en tiedö 

En tiiä 

En muuttais mitää oli hyvä 

Päivä ois 10-14 

Alkoi itsellä kymmeneltä ja piti tulla kasiin ei fresh 

. 

Kirppupeli oli hullu 

Kiitos 

Enemmän liikkumista ja teoriaa hyvästä ruokailusta 

alkaa 10 ja loppuu 14 

- 

En mistään toivoisi lisää tietoa Ja rastien sisällä olisi voinut olla vähän 

monipuolisempaa toimintaa eikä puoli tuntia melkein samaa asiaa 

Ei 

Rastit saisivat olla hieman pitempiä. 

wap 

En tiiä 

Oli kivaa, mutta oltaisiin voitu nukkua pidempään rentoutuessa. :) 



entiiä 

Hyvää tietoa! 

Kaikki oli hyviä. 

 

OPISKELIJAKUNNAN TOIMINNAN ESITTELY JA HALLITUKSEN UUSIEN 

JÄSENTEN HAKU 

 

Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet käyvät ykkösluokkalaisten ryhmissä kertomassa 

opiskelijakunnasta. Ykkösluokkalaiset voivat hakea mukaan hallitukseen lähettämällä 

wilma-viestin hallituksen puheenjohtajalle Melisa Lehtiselle. Hakuaikaa on viikko, 

torstaihin 8.9. asti. 

 

Linkki opiskelijakunnan toiminnan esittelyyn 

 

TAIDELUKION TYÖPAJAT 

 

Työpajat ovat myös lyseolaisten valittavissa ja ne löytyvät Taidelukion 

opintotarjottimesta ensimmäisen jakson kohdalta aivan alhaalta. Osa aikatauluista on 

alustavia, mutta kun ilmoittaudut pajaan, sen vastuuopettaja informoi tarkemmin. 

Jotkut pajat alkavat jo tällä viikolla. Pajat ovat kahden opintopisteen / yhden kurssin 

laajuisia. Ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat valita työpajan laittamalla viestiä 

opinto-ohjaajalle. 

 

Katso pajainfo erillisestä liitteestä. LIITE 1 

 

 

SYKSYN 2022 KIRJOITTAJIEN YO-OHJEET KOTISIVULLA 

  

Kotisivuilta löytyy kaikki syksyn kirjoituksiin liittyvä ajankohtainen yo-materiaali. Tutustu vielä 

huolellisesti ohjeisiin. 

 

SYKSYN YHTEISHAKU 

 

Syksyn yhteishaku tammikuussa alkaviin koulutuksiin on alkanut eilen 31.8. ja 

päättyy keskiviikkona 14.9. klo 15.00.  

 

Järjestämme yhteisen hakutilaisuuden tietokoneluokassa torstaina 8.9. klo 12.15 

ryhmänohjauksen jälkeen. Tervetuloa mukaan tutustumaan hakukohteisiin ja 

tekemään yhteishaku. Ilmoittaudu mukaan ennakkoon tapahtumakutsussa, jonka 

saat ensi viikon alussa.  

 

Käy katsomassa löytyykö syksyn hakukohteista jotakin sinua kiinnostavaa! Opot 

auttavat hakuasioissa mielellään. 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1fTlqH_6mlLbrK6yW04fZGEXSSLf-ez21H3HmiiunxgA/edit?usp=sharing
https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/opiskelijalle/kevaan-2022-yo-info-opiskelijoille/


 

 

TIEDOTE PAIKALLISPUOLUSTUSHARJOITUKSESTA 

 

Savonlinnassa järjestetään Puolustusvoimien johtama Etelä-Savo 22 -

paikallispuolustusharjoitus 3.-9.9.2022. Paikallispuolustusharjoituksen vuoksi 

puolustusjoukkoja liikkuu kalustoineen runsaasti Savonlinnan suunnalla, myös 

raskaita ajoneuvoja, kaikkina vuorokauden aikoina. Kyse on normaalista, 

säännöllisesti tehtävästä paikallispuolustuksen harjoittelusta, jossa harjoitellaan 

erilaisia paikallisjoukkojen tehtäviä ja viranomaisyhteistoimintaa. Harjoituksen 

kalustoesittely on Savonlinnassa tiistaina 6.9. Kirkkopuiston kentällä klo 15-18. 

Harjoituksen johtokeskus on Lyseon alla, joten alueella liikkuu maastopukuisia 

henkilöitä erityisesti ti-to välillä. 

  

Tarkempaa tietoa harjoituksesta löytyy kaupungin verkkosivuilta: 

https://www.savonlinna.fi/etela-savo-22-paikallispuolustusharjoitus-tuo-

harjoitusjoukot-savonlinnaan/ 

 

 

VAATEKERÄYS UKRAINALAISILLE 

 

Savonlinnaan on tullut puolen vuoden aikana muutamia satoja ukrainalaisia 

pakolaisia. Heille on kerätty avustuksia, mutta nuorille sopivista kivoista vaatteista on 

pulaa. Jos sinulla on vaatteita, joita voit lahjoittaa, tuo ne 5.9.-9.9. välisenä aikana (= 

ensi viikolla) hiljaiseen huoneeseen niille varattuihin pahvilaatikoihin, joihin on 

merkitty, minkä kokoiset vaatteet tulevat mihinkin. Vaatteiden tulee olla ehjiä ja 

puhtaita. Siistejä kenkiäkin voi tuoda. Talvi tulee jossain vaiheessa, joten talvitakkeja 

(+pipoja, käsineitä, kaulaliinoja) ja muuta lämmintä vaatetta toivotaan. Kiitos avustasi! 

 

KOULUN OMAISUUS ON YHTEISEKSI HYVÄKSI 

Koululla on välineitä ja tiloja työskentelyyn, harrastamiseen ja rentoutumiseen. 

Pidetään yhdessä huolta, että kaikki välineet pysyvät kunnossa ja tilat siisteinä. Silloin 

kaikilla on mukavampaa. Huolenpito tavaroista on myös kestävän kehityksen 

edistämistä. Pelastetaan maailma pienillä(kin) teoilla! 

 

VALOKUVAUSAIKATAULUT MAANANTAINA JA TIISTAINA 5. ja 6.9. 

 

Ryhmänohjaaja jakaa valokuvauslaput. Laput täytetään ja annetaan kuvauksen 

yhteydessä valokuvaajalle. Varalappuja on kanslian eteisessä. 

 

https://www.savonlinna.fi/etela-savo-22-paikallispuolustusharjoitus-tuo-harjoitusjoukot-savonlinnaan/
https://www.savonlinna.fi/etela-savo-22-paikallispuolustusharjoitus-tuo-harjoitusjoukot-savonlinnaan/


HUOMAA: Jokaisesta opiskelijasta otetaan valokuva Wilmaa varten. Wilmasta kuvan 

saa suoraan Slice-opiskelijakorttiin. Mene siis yksittäiskuvaan vaikka et tilaisi kuvaa 

itsellesi. 

 

Katso alla olevasta aikataulusta, milloin perusryhmäsi ja muun sinua koskevan 

ryhmän kuvaukset ovat. Laita muistutus kalenteriisi/puhelimeen ja tule paikalle 

riippumatta siitä, mitä lukujärjestyksessäsi on siinä kohdassa. 

 

Valokuvauksen takia läpikulku ja oleskelu juhlasalissa on kielletty maanantaina ja 

tiistaina 5.-6.9. 

VALOKUVAUSAIKATAULU 

Ryhmien valokuvat ja yksittäiskuvat otetaan koulun juhlasalissa 

alla olevan aikataulun mukaisesti: 

MAANANTAI 5.9. 

klo 8.30 LL 20a (Tuija Anttila) 

klo 9.00 LL 21a (Annikka Koivuniemi) 

klo 9.30 LL 21d (Rea Soini) 

klo 10.00 LL 22c (Hanna Gaskin) 

klo 10.30 LL 20d (Niko Holopainen) 

klo 11.00 LL 19f + LL 19g (Sara Jakonen ja Pia Riekkinen) 

klo 11.30 LL 21e (Titta Välimaa) 

Tauko klo 12.00 - 12.30 

klo 12.30 LL22b (Terhi Laamanen) 

klo 13.00 Lyseon tutorit (Sara Jakonen) 

klo 13.30 Urheiluakatemia (Hannu Soini) 

klo 13.40 Liikuntatutorit (Rea Soini) 

TIISTAI 6.9. 

klo 8.30 Lyseon opiskelijakunnan hallitus (Virpi Loikkanen) 



klo 9.00 LL20c (Seija Silventoinen) 

klo 9.30 LL 21b (Henna-Mari Pelvo)  

klo 10.00 LL22d (Hannu Soini)  

klo 10.30 LL 20e (Jouni Ursin) 

klo 11.00 LL 22a (Jaana Kosonen) 

klo 11.30 LL 21c (Katja Juutilainen) 

Tauko klo 12.00 – 12.30  

klo 12.30 LL20b (Harri Riikilä) 

klo 13.00 LL22e (Arto Muinonen) 

klo 13.30 Lyseon koko henkilökunta (opettajat / siistijät / keittiön väki / 

terveydenhoitaja / koulusihteeri) 

 

 


