
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 15.9.2022 KLO 12.00 

SYKSYN YLIOPPILASKIRJOITUKSET JATKUVAT ENSI VIIKOLLA 

Syksyn ylioppilaskirjoitukset jatkuvat huomenna perjantaina ja ensi viikolla. Yo-kokeet 

pidetään liikuntasalissa ja tarvittaessa myös luokissa 226 ja 227. Liikuntasalin 

läheisyydessä olevat vessat ovat yo-kokelaiden käytössä koepäivinä. Liikuntasalin 

läheisyydessä, myös juhlasalissa ja takapihan parkkialueella tulee liikkua 

mahdollisimman äänettömästi. Huom! Autoilijat ja mopoilijat/moottoripyöräilijät, 

lähtekää ilman ”ylimääräisiä kaasutuksia” liikkeelle takapihalta, jotta yo-kokelaat 

saavat tehdä koetta ilman häiriötekijöitä. 

Huomatkaa myös, että parkkipaikat täyttyvät nopeasti yo-päivinä. On suositeltavaa 

tulla muilla välineillä kuin omalla autolla kouluun. 

Yo-kirjoitusjärjestelyjen takia olemme joutuneet tekemään luokkatilamuutoksia 

luokkien 227 ja 228 osalta. Opettajat tiedottavat luokkamuutoksista niitä ryhmiä, joita 

muutokset koskevat. 

Ensi viikon yo-koepäivät: 

ma 19.9.   Yo-ruotsi, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 

ti 20.9.       Yo-matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä 

to 22.9.     Yo-reaali: PS/FI/HI/FY/BI 

pe 23.9.    Yo-äidinkieli, kirjoitustaidon koe ja suomi toisena kielenä koe 

T-MERKINNÄT KUNTOON 

Joillakin opiskelijoilla on vielä T-merkintöjä viime kevään jaksosta 6. Nyt on enää vajaa 

viikko aikaa saada kurssit täydennettyä! Hoida rästit kuntoon, jotta kurssit eivät 

keskeydy. 

2. JAKSON ALOITUS ENSI KESKIVIIKKONA 21.9. 

Jakso 2 käynnistyy ensi keskiviikkona työjärjestyksen mukaisesti. Muistathan 

tarkistaa, että kakkosjakson työjärjestyksesi on kunnossa. Tee tarvittavat muutokset 

ennen jakson alkua.  

Jakson 2 opiskelukalenteri on koulun kotisivulla: 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/kalenterit/ 

1. jakson arvioinnit näkyvät wilmassa viimeistään to 6.10.2022 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/kalenterit/


Rehtori Ismo on OP01-opintojakson oppitunneilla opettanut 1. vuoden opiskelijoille 

valintojen tekemistä wilman tarjottimella. Tarjotin on nyt auki jaksojen 2-6 valintojen 

muokkaamista varten myös 1. vuoden opiskelijoille.  

Ennen valintojen muokkaamista kannattaa ottaa kuvankaappaukset nykyisistä 

valinnoista, jotta on olemassa versio, johon voit aina palata. Ryhmiä valittaessa on 

syytä varmistaa, että sopii haluamaansa ryhmään ennen kuin poistuu nykyisestä. 

Ryhmiin on määritetty maksimikoot, jotta ryhmien kokovaihtelu olisi pienempää. 

Järkevän kokoiset ja tasaiset opetusryhmät ovat kaikkien etu.  

Jos tarvitset apua valintojen muokkaamiseen, ole yhteydessä vastuuopoosi.  

OPISKELIJAKUNNAN YLEISKOKOUS 

Kaikki Lyseon opiskelijat ovat opiskelijakunnan jäseniä. Opiskelijakunnan vuosikokous 

pidetään keskiviikkona 21.9. klo 9 juhlasalissa. Kaikki jäsenet kutsutaan kokoukseen. 

Kokouksessa käsitellään yhteenveto edellisestä lukuvuodesta, alkaneen lukuvuoden 

suunnitelmat sekä valitaan hallituksen uudet jäsenet ja toimihenkilöt (puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä media/tapahtumavastaava). 

KÄYTTÄYTYMINEN YHTEISISSÄ TILAISUUKSISSA 

Lyseolainen osaa käyttäytyä juhlasalissa pidettävissä yhteisissä tilaisuuksissa 

kohteliaasti. Esiintyjiä ja toisia kuulijoita ei häiritä juttelemalla. Kännykät pidetään 

poissa näkyvistä eikä niitä käytetä tilaisuuden aikana ellei erikseen pyydetä 

osallistumaan esim. äänestyksiin tai kilpailuihin. Mikäli tuoleja ei ole valmiiksi laitettu, 

istutaan lattialla salin etuosassa, jotta esiintyjän ei tarvitse ihmetellä, miksi opiskelijat 

pelkäävät häntä. :D 

HÄVIKKIVIIKKO 

Viime viikolla tehdyssä kyselyssä ruokahävikin vähentämiseksi saatuja hyviä 

vinkkejä: 

  

- Kotona voi tehdä pienempiä ruokamääriä, jotta ei jää yli, ja koulussa 

esimerkiksi voitaisiin pitää iltapäivällä hävikkiruoasta myyntiä tai tehdä nuorille 

eväitä koulupäivälle. 

- Koulussa ruokahävikkiä voi vähentää ottamalla ruokaa ensin pienemmän 

annoksen, on parempi hakea ruokaa lisää kuin heittää ylimääräistä pois. 

- Kotona ruokahävikkiä voi vähentää suunnittelemalla viikon ruokaostokset 

etukäteen, kirjoittamalla ostoslistan ja noudattamalla sitä kaupassa. Näin ei 

tule ostettua turhia raaka-aineita, mistä ei loppujen lopuksi kokkaa mitään. 

- Syö kotona ruuat siinä järjestyksessä missä ne menevät vanhaksi. Ottaa 

ruokaa sen verran kun syö. 

- Kotona pakastaa, jos jotain meinaa jäädä syömättä. 

- Kotona laittaa vanhemmat tuotteet kaapissa eteen ja uudet taakse. 



  

Parhaista vastauksista arvotut kahviliput voittivat Reetta Lukkaroinen, Aleksandra 

Olimpova ja Aino Pesonen. Kiitos kaikille aktiivisesta osallistumisesta! Vältetään 

yhdessä hävikkiä! 

 

KIITOS VAATELAHJOITUKSISTA! 

 

Mikäli joku haluaa vielä lahjoittaa pakolaisille päällysvaatteita (ulkoiluvaatteita, 

talvitakkeja, lämpimiä asusteita), niitä voi tuoda apulaisrehtorin huoneeseen. 

Sisävaatteita ei tällä hetkellä tarvita lisää. 

 

 


