
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 6.10.2022 KLO 12.00 

YKKÖSJAKSON ARVIOINNIT 

Ensimmäisen jakson arvioinnit näkyvät nyt wilmassa. Ykkösten ryhmänohjaajat käyvät 

opiskelijoiden kanssa läpi alla olevat arviointimerkinnät: 

T-merkintä = opintojaksoa on vielä täydennettävä, esim. koe on tekemättä, 

poissaolot selvittämättä tai jokin opintoihin sisältyvä työ palauttamatta 

K-merkintä = opintojakso on keskeytynyt ja se on käytävä uudelleen 

4 = opintojakso on hylätty → ota yhteyttä opettajaan ja mieti, milloin suoritat 

uusinnan, pyydä tukiopetusta 

S = opintojakso on suoritettu hyväksytysti,  ei numeroarviointia 

H = opintojakso on hylätty 

1. jaksosta tullutta T-merkintää voi täydentää tämän 2. jakson ajan. Rästityöt 

kannattaa kuitenkin palauttaa mahdollisimman nopeasti. K-merkintä tarkoittaa, että 

opintojakso on käytävä uudelleen.  

Kakkoset ja kolmoset! 

Wilman opintosuoritusotteesta (löytyy kohdasta tulosteet) saat selville parhaiten 

opintokertymäsi ja syventävien kurssien / valinnaisten opintojaksojen määrän. 

Tarkista tämän hetkinen tilanteesi! Kolmen vuoden opinto-ohjelmassa olevilla 

kakkosilla opintokertymän tulisi tällä hetkellä olla 64-72 opintopistettä ja abeilla 62-64 

kurssia https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/197/article-9475). 

Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, että eri oppiaineiden pakolliset kurssit/opintojaksot 

tulevat suoritetuksi. ABIT: Valtakunnallisia syventäviä kursseja on lukioaikana 

suoritettava vähintään 10 kurssia! Urheilulinjan opiskelijat, ottakaa huomioon tämä 

vaatimus, kun laskette omia kurssikertymiänne. 

Oppiaineen oppimäärän arviointi, abit: 

Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskeltujen pakollisten ja 

valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisena 

keskiarvona. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä 

arvosanoja (4) enintään seuraavasti: 

● 1-2 kurssia: 0 

● 3-5 kurssia: 1 

● 6-8 kurssia: 2 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/197/article-9475


● 9 kurssia tai enemmän: 3 

Oppiaineen oppimäärän arviointi, ykköset ja kakkoset: 

Saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi opiskelijan 

on suoritettava pääosa oppiaineen opinnoista hyväksytysti. Hylättyjä 

arvosanoja saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa 

opinnoissa enintään seuraavasti: 

● 2-5 opintopistettä: 0 opintopistettä 

● 6-11 opintopistettä: 2 opintopistettä 

● 12-17 opintopistettä: 4 opintopistettä 

● 18 opintopistettä tai enemmän: 6 opintopistettä 

OPISKELUN JA OPPIMISEN TUKI LYSEOLLA 

Lukiolaisella on oikeus saada oppimisen tukea riippumatta siitä, mistä syystä 

oppimisen hankaluudet johtuvat. Syitä voivat olla esimerkiksi hankala perhe- tai muu 

elämäntilanne, puutteet opiskelutaidoissa, luki-vaikeudet sekä erilaiset vammat tai 

sairaudet sekä vieraskielisyys. Iloksemme voimme myös nyt todeta, että Lyseolla on 

tällä hetkellä hyvin tarjolla tukiopetusresurssia.  Hyödynnä opiskelun tuen 

mahdollisuuksia!  Jos koet tarvitsevasi lisäopetusta tai kertausta jossakin 

oppiaineessa tai esim. digitaidoissa, ota yhteyttä aineenopettajiin ja sovi aikatauluista. 

Opiskelijan tulee olla itse aktiivinen ja motivoitunut tuen ja avun pyytämisessä. Mikäli 

jossakin oppiaineessa ilmenee isoja oppimisvajeita, esim. oppiaineessa on useita 

hylättyjä arvosanoja, on oppimisen tuen oltava säännöllistä ja pitkäjänteistä, ja tämä 

vaatii opiskelijalta sitoutumista. Tällä tavoin saadaan kuitenkin paras lopputulos 

aikaiseksi. 

LYSEON UUSINTAKOEKÄYTÄNTEET 

Jokainen opettaja järjestää uusintakokeet omille kursseilleen/opintojaksoilleen. 

Uusintapäivinä ovat keskiviikko ja perjantai klo 13.45 alkaen. Opettaja ottaa 

kurssin/opintojakson jälkeen yhteyttä opiskelijoihin, joilla on hylätty arvosana (4) tai 

kurssi/opintojakso kesken (T), määrittää uusintapäivän ja ilmoittaa sen opiskelijoille. 

On tärkeää, että opiskelija seuraa wilmaa ja lukee hänelle lähetetyt viestit. Jos opettaja 

tarjoaa uusinta-aikaa wilmassa eikä opiskelija lue viestiä eikä saavu paikalle, tämä 

uusintamahdollisuus on käytetty. Uusintaan ilmoittaudutaan suoraan opettajalle. 

Hyväksytyn kurssin/opintojakson korottajat ottavat yhteyttä rehtoriin. 

Jos aineryhmässä halutaan yhdistää uusintoja samalle päivälle, on se mahdollista. 

Keskiviikko- ja perjantai-iltapäiviä kannattaa hyödyntää muutenkin erilaisten rästien 

tekemisessä, jotta T-merkinnät tulisivat hoidetuksi ajallaan. Mikäli opiskelijalla on 

useampi koe tekemättä esim. sairastelun takia, neuvottelee hän rästikokeiden 

aikatauluista suoraan opettajien kanssa. 



YKKÖSTEN VANHEMPAINILTA ENSI TIISTAINA 

Lyseon ensimmäisen vuosikurssin vanhempainilta pidetään ensi tiistaina 11.10. klo 

18.00 alkaen Lyseon juhlasalissa. Vanhempainillan kutsu on lähetetty huoltajille 

wilmalla. 

STUDENTUM ROADSHOW LYSEOLLA MA 31.10. 

Mietityttääkö mitä lukion jälkeen tai mikä voisi olla se sun oma juttu? Heti syysloman 

jälkeen maanantaina 31.10.2022 Studentum Roadshow rantautuu Savonlinnan lyseon 

lukioon. 

 

Roadshow-lähettiläät pitävät ständiä pääaulassa. Ständillä kaikki lukiolaiset voivat 

käydä tekemässä ammatinvalintatestin, tutustua jatko-opintovaihtoehtoihin ja kysyä 

mieltä askarruttavia kysymyksiä. Klo 9.55 alkaen lähettiläät pitävät aiheesta 

kiinnostuneille abeille infotilaisuuden, jossa kerrotaan vaihtoehdoista lukion jälkeen. 

Ilmoittautuminen tapahtumakutsussa ennen syyslomaa.  

LOKAKUUN JATKO-OPINTOTAPAHTUMIA 

Syksyn ja talven mittaan korkeakoulut järjestävät tapahtumia lukiolaisille. Osa 

tapahtumista on verkossa ja osaan voi osallistua paikan päällä. Kakkoset ja kolmoset 

ovat saaneet maanantaina wilmassa viestin, jossa tapahtumiin osallistumisesta 

kerrotaan lisää. 

Hyödynnä näitä tapahtumia ja lähde uteliaasti tutustumaan eri vaihtoehtoihin ja 

mahdollisuuksiin! 

Lyseo ja Taidelukio järjestävät mahdollisuuden osallistua Itä-Suomen yliopiston ja 

Savonian tutustumispäivään ma 14.11. sekä Studia-messuille Helsingissä to 24.11. 

Näistä saat lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet myöhemmin. Jos ilmoittautumisia tulee 

paljon, abit ovat etusijalla. 

SLICE-OPISKELIJAKORTTI 

Savonlinnan lyseon lukion opiskelijana olet oikeutettu maksuttomaan viralliseen Slice-

opiskelijakorttiin. Kortti on erittäin hyödyllinen ja se toimii virallisena todistuksena 

opiskeluistasi Savonlinnan lukiossa. Se kannattaa ottaa käyttöön heti, koska siitä voi 

olla hyötyä vaikkapa syyslomalla.  Kortti oikeuttaa mm. VR:n ja Matkahuollon etuihin 

sekä tuhansien yritysten Slice-opiskelijaetuihin, joita voit lunastaa noin sadalla 

paikkakunnalla halki Suomen. 

Ohjeet kortin käyttöönottamiseksi löytyvät koulun kotisivuilta kohdasta Opiskelijalle 

=> Opiskelijakortti https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/opiskelijakortti/ 

MUITA ASIOITA 

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


Opiskelijakunnan hallitus kokoontuu hiljaisessa huoneessa keskiviikkona 12.10. klo 

10. 

Syksy ja illat pimenevät - tee itsestäsi näkyvä. Jos sinulta puuttuu heijastin, opinto-

ohjaajien työhuoneen edessä olevassa laatikossa on heijastimia jaossa. 

Koepäivien siirtoja: Palkin 3 koepäivä siirtyy torstaista 20.10. perjantaihin 21.10. Palkin 

1 kokeita voi pitää torstaina 20.10. tai maanantaina 31.10. Opettajat ilmoittavat 

tarkemmin niille opetusryhmille, joita asia koskee. 


