
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 13.10.2022 KLO 12.00

MITÄ KUULUU?

Tällä ryhmänohjaustuokiolla on mahdollisuus/aikaa vaihtaa kuulumisia ja kysellä
opintojen sujumiseen liittyviä asioita. Ykkösluokkalaisten kanssa voi jutella,
antoivatko huoltajat jotain palautetta tiistain vanhempainillasta.

Kuulumisten ohella voi muistuttaa yhdestä Lyseon arvosta, nimittäin
ystävällisyydestä. Se tarkoittaa mm. sitä, että olemme kohteliaita toisillemme,
tervehdimme, kiitämme, pyydämme anteeksi. Huhut kertovat, jotkut opiskelijat
nimittelevät toisiaan ikävästi… Ei kai ole totta? Muistetaan jatkossa, että kaikki
ansaitsevat kunnioittavan kohtelun.

LIIKUNTATUTORIEN JAKSOKILPAILUT

Keskiviikkona 19.10. alkavat liikuntatutorien järjestämät jaksokilpailut. Kilpailu
käydään perusryhmien välillä. Osakilpailuja tulee olemaan viisi, yksi jokaisessa
jaksossa, ja kokonaiskilpailussa parhaiten menestynyt luokka palkitaan ensi keväänä
huikein palkinnoin. Myös osakilpailuissa pärjänneille kilpailijoille on luvassa
palkintoja! Jokaiselta luokalta valitaan ryhmänohjauksessa neljä henkilöä, jotka
edustavat luokkaansa ensimmäisessä osakilpailussa. Valitut opiskelijat tulevat
kisailemaan juhlasaliin keskiviikkona 19.10. klo 12.00. Luvassa on mukavaa
liikkumista ja yhdessä tekemistä!

MUUT ASIAT

OLETKO KADOTTANUT KUULOKKEET? Koulun kansliassa on jo pari viikkoa ollut
kuulokkeet, jotka odottavat omistajaa. Jos olet hukannut omasi, niin kysy lisää
kansliasta.

Tupakointi ja kaikenlaisten tupakkatuotteiden käyttö on kielletty koulualueella. Koulun
alue alkaa heti Kirkkokadun varrelta. Tupakointi on erityisen kiellettyä
laboratoriorakennuksen läheisyydessä, sillä ilmanvaihdon sisäänotto kuljettaa savut
sisälle labraan. Tupakoinnin lopettaminen kannattaa monesta syystä!

HUOM! KAKKOSET JA ABIT!

KORKEA-ASTEEN JATKO-OPINTOINFOT LOKAKUUSSA

Syksyn ja talven mittaan korkeakoulut järjestävät tapahtumia lukiolaisille. Osa
tapahtumista on verkossa ja osaan voi osallistua paikan päällä. Tapahtumiin voit
tutustua kootusti täällä:
https://docs.google.com/document/d/126uPQJgh4354CAWaOqqVw9Q3d5PqcLpH9
Zv8Oeix8MQ/edit?usp=sharing

https://docs.google.com/document/d/126uPQJgh4354CAWaOqqVw9Q3d5PqcLpH9Zv8Oeix8MQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/126uPQJgh4354CAWaOqqVw9Q3d5PqcLpH9Zv8Oeix8MQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/126uPQJgh4354CAWaOqqVw9Q3d5PqcLpH9Zv8Oeix8MQ/edit?usp=sharing


Hyödynnä näitä tapahtumia ja lähde uteliaasti tutustumaan eri vaihtoehtoihin ja
mahdollisuuksiin!

Kun osallistut jatko-opintotapahtumaan, tutustu huolella tapahtuman ohjelmaan ja
aikatauluun. Mieti mitkä alat ja infot kiinnostavat sinua ja mihin haluat osallistua. Tee
oma aikataulusi tapahtumaan ja katso miten se sopii omien oppituntiesi kanssa.
Huomaathan, että moni tapahtuma vaatii ennakkoilmoittautumisen. Jos joudut
olemaan pois oppitunnilta infoon tai tapahtumaan osallistumisen takia, ilmoita
osallistumisestasi omalle vastuuopolle, joka merkitsee EDU-merkinnän wilmaan.

Mikäli osallistut johonkin tapahtumaan paikan päällä, osallistuminen tapahtuu
omakustanteisesti ja omin järjestelyin.

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.

Lokakuun tapahtumia:

● Oulun yliopiston etävierailupäivä ke 12.10.
● HAMK Etkot 2022 - online ke 12.10.
● Aalto kampus päivä ke 12.10.
● Muotoilijan ja restonomin koulutus / Savonia AMK ma 17.10. Lyseolla klo 9.55

luokassa 124. Ilmoittaudu wilman tapahtumakutsulla!
● Oikeustiede hakuinfo ke 26.10. (syysloma)
● Virtuaalivierailu Seamkissa ke 26.10. (syysloma)
● Diplomi-insinöörihakuinfo to 27.10. (syysloma)
● Turku korkeakoulut, hakijan päivä pe 28.10. (syysloma)


