
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 29.9.2022 KLO 12.00 

JAKSON 1 ARVIOINNIT VALMISTUVAT ENSI VIIKOLLA 

Ykkösjakson kurssi- ja opintojaksoarvioinnit näkyvät wilmassa ensi viikolla keskiviikkona tai 

torstaina. Jos et päässyt johonkin 1. jakson kokeeseen, sovi rästikoepäivästä opettajan 

kanssa. Muista palauttaa  1. jakson kursseihin/opintojaksoihin liittyvät muut arvioitavat työt 

ajallaan. 

KOULUN KIRJASTO 

Koulun kirjaston kirjat PITÄÄ palauttaa, kun jakso päättyy. Kirjoja tarvitaan aina seuraavan 

jakson kursseilla/opintojaksoilla. Jos kirjallisuustyö kirjasta on vielä tekemättä, ilmoita kurssin 

opelle, että pidät kirjaa vielä jonkin aikaa. Muista palauttaa kirja, kun työ on valmis. 

LUE UUTISIA 

Tutkimusten mukaan ajankohtaisten asioiden seuraaminen on yhteydessä opinnoissa 

menestymiseen. Se on sitä paitsi mielenkiintoista! Koulu on maksanut kaikkia opiskelijoita ja 

opettajia varten Helsingin Sanomien tilauksen. Pääset lukemaan Hesaria missä vain oletkin 

verkkoyhteyksien päässä MPASSin kautta eli Wilma-tunnuksilla. 

Kirjaudu Wilmaan. Mene osoitteeseen hs.fi, valitse yläriviltä kohta “kirjaudu” ja valikon 

yläreunasta “organisaatiot” ja sitten “oppilaitoskirjautuminen”. Etsi koulujen listalta 

Savonlinnan lyseon lukio.  

KIINNOSTUS E-SPORTS-VALMENNUKSEEN 

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan e-sports-valmennukseen, vastaa oheiseen kyselyyn 

tämän viikon aikana.  

https://forms.gle/gzZ9FCN1i98Cn4EP7 

Varsinainen pelivalmennus tapahtuu oppituntien ulkopuolella, esim ke 14-16 ja pe 14-16. 

Valmennukset sisältävät pelinsisäisiä harjoituksia, taktiikoiden treenaamista ja 

joukkuepelaamista mukavassa porukassa ammattivalmentajan johdolla. Valmennus toteutuu 
aikaisintaan keväällä 2023. Lisätietoja: Hannu Soini ja Ismo Falck. 

VILPPI JA PLAGIOINTI 

Opiskelun tarkoitus on oppiminen ja hyvän osaamisen saavuttaminen niin jatko-opintoja kuin 

muutakin elämää varten. Huijaamalla ei opi, ja osaamattomuus kääntyy lopulta ihmisen 

itsensä haitaksi. Tehtävät kannattaa siis aina tehdä huolella ja hyvin.  

Vilppi ja plagiointi tehtävissä ja kokeissa on kiellettyä, koska se on valehtelemista ja 

petkuttamista. Esimerkiksi uskottelu, että on lukenut jonkin kirjan, vaikka ei olekaan, on vilppiä. 

Koulun opinto-oppaasta voi katsoa, millaisia seuraamuksia vilpistä ja plagioinnista on 

koulussa.  

MUUT ASIAT 

https://www.hs.fi/
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FgzZ9FCN1i98Cn4EP7&data=05%7C01%7CIsmo.Falck%40savonlinna.fi%7C78fc712196ed4a63dc4a08da9f8e438b%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C637997730605593520%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gHpWBMZVvpUNtOklwl855URpD%2B9wzFqUl9ZN%2BGErntU%3D&reserved=0
https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/201/article-11071


Vältä tuoksujen käyttämistä koulussa. Tuoksuallergiset voivat saada oireita, ja muitakin 

tuoksut usein häiritsevät. Tuoksun käyttäjä ei välttämättä itse huomaa, milloin se on liian 

voimakas. Valitse tuoksuttomia vaihtoehtoja myös esimerkiksi pesuaineostoksilla, koska 

tuoksut lisäävät ympäristön muutenkin jo liian suurta kemikaalikuormaa. Tuoksuttomuus on 

ympäristöteko. 


