
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 20.10.2022 KLO 12.00 

 

Tässä ryhmänohjauksessa on paljon kakkos- ja kolmosluokkalaisia koskevia asioita, 

joten erityisesti ykkösluokkalaisten  kanssa on aikaa vaihtaa kuulumisia. 

KEMIAN KOKEELLISET OPINNOT JAKSOSSA 3 

Kemiasta kiinnostuneille 2.-4. vuosikurssien opiskelijoille on tarjolla ensi jaksossa 

kaksi ryhmää kokeellisia opintoja Lyseon labrassa.  

Toinen ryhmistä on palkissa 2 koodilla KE07.1, tämä ryhmä on tällä hetkellä lähes 

täysi. 

Toinen ryhmistä on palkissa 5 koodilla WKE06.1, tässä ryhmässä on tällä hetkellä 

erittäin hyvin tilaa. 

Voit valita kumman tahansa näistä ryhmistä riippumatta siitä, opiskeletko uuden vai 

vanhan opetussuunnitelman mukaan. 

Jos olet jo ilmoittautunut tuohon isompaan ryhmään, mutta pystyisit 

vaihtamaan pienempään ryhmään, olisi hyvä jos vaihtaisit ryhmää, jotta 

saisimme ryhmäkokoja tasaisemmiksi. 

 

YO-HAJAUTTAMISEN JA OP02-OPINTOJAKSON INFO KAKKOSTEN 

PERUSRYHMILLE 

Opinto-ohjaajat Sara ja Pia pitävät yo-hajauttamisen ja OP02-opintojakson infon omille 

kakkosten perusryhmilleen syysloman jälkeen torstaisin RO-tuokioilla. Ensimmäiset 

infot ovat to 3.11. ryhmille LL21a ja LL21d. Seuraavana torstaina 10.11. on ryhmien 

LL21b ja LL21e infot ja torstaina 17.11. ryhmän LL21c info.  

Info on pakollinen 2. vuoden opiskelijoille. Infossa käsitellään OP02-opintojakson 

toteuttamista sekä yo-tutkinnon hajauttamista ja tämän vuoden ainevalintoja.  

 

STUDENTUM ROADSHOW LYSEOLLA MA 31.10. 

Heti syysloman jälkeen maanantaina 31.10.2022 Studentum Roadshow rantautuu 

Savonlinnan lyseon lukioon. 



Roadshow-lähettiläät pitävät ständiä klo 9.40–14.05 pääaulassa. Ständillä voit tehdä 

ammatinvalintatestin, tutustua jatko-opintovaihtoehtoihin, kysyä mieltä askarruttavia 

kysymyksiä ja vaihtaa ajatuksia Roadshow-lähettiläiden kanssa. Mene ständille 

rohkeasti juttelemaan! 

Klo 9.55–10.55 lähettiläät pitävät 3. ja 4. vuoden opiskelijoille infotilaisuuden, 

jossa he kertovat, miten ovat löytäneet oman juttunsa. Ilmoittaudu infoon mukaan 

ennakkoon tässä tapahtumakutsussa! Info luokassa 159. 

 

LÄHDE MUKAAN TUTUSTUMAAN ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON JA 

AMMATTIKORKEAKOULU SAVONIAN KOULUTUSTARJONTAAN! 

Kuopion korkeakoulut järjestävät yhteisen tutustumispäivän maanantaina 14.11.2022 

klo 9.00-14.00. Linja-autokyydin omavastuu on 5-10 euroa, muuten päivän ohjelma 

on ilmainen. Matka on suunnattu 2. ja 3. vuoden opiskelijoille. 

Tutustu ohjelmiin jo etukäteen ja ilmoittaudu mukaan tänään saamassasi 

tapahtumakutsussa. Sitova ilmoittautuminen päättyy heti loman jälkeen tiistaina 1.11. 

 

 

STUDIA-MESSUT HELSINGISSÄ T0 24.11.  

Voit ilmoittautua mukaan tapahtumakutsussa, jossa on kerrottu myös lisätietoja 

matkasta. Matka on suunnattu 2. ja 3. vuoden opiskelijoille ja sen omakustannehinta 

on 10 euroa (+ pääsylippu).  

Tutustu Studian ohjelmaan jo etukäteen ja ilmoittaudu mukaan tänään saamassasi 

tapahtumakutsussa. Sitova ilmoittautuminen päättyy heti loman jälkeen tiistaina 1.11. 

 

NUISKU - NUORTEN IHMISSUHDETAITOJEN KURSSI 

Nuisku kehittää hyvien ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen tarvittavia 

vuorovaikutustaitoja, esimerkiksi toisten kuuntelemista ja omien tunteiden, tarpeiden 

ja mielipiteiden ilmaisemista. Nuisku-kurssilla ihmissuhdetaitoja opiskellaan nuoren 

näkökulmasta.  

Kurssi on ilmainen ja tarkoitettu n. 15-25-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. 

Savonlinnan seurakunta järjestää Nuisku-kurssin marras-maaliskuussa. Kurssin 

laajuus on 28 oppituntia ja siitä voi saada esim. lukiossa kurssin/opintojakson. 

Lisätietoja ja linkki ilmoittautumiseen tiistaina saapuneessa Wilma-viestissä. 

KESKIVIIKON JAKSOKISAN TULOKSET 



Mukana oli 11 joukkuetta perusryhmittäin. 

1. 21a 

2. 21d 

3. 21c ja 20b 

Tsemppiä jatkoon! 

 

 

KAKKOSET, ABIT, JATKAVAT OPISKELIJAT JA HEIDÄN OPETUSRYHMISSÄÄN 

OLEVAT SAMILAISET 

Seuraavien noin 2 tunnin aikana on liikenneturvallisuusohjelmaa. Ohjelma koskee kaikkia 

mainittuja opiskelijaryhmiä riippumatta siitä, onko lukujärjestyksessä oppitunti vai hyppytunti. 

Ryhmänohjaaja vie ryhmänsä sovittuun aloituspaikkaan. Kakkoset menevät juhlasaliin ja 

kolmoset liikuntasaliin. Opetus jatkuu myöhemmin iltapäivällä lukujärjestyksen mukaan. 

Muutamat opettajat myöhästyvät klo 14:n oppitunneiltaan, mutta tulevat niin pian kuin 

liikenneturvallisuusohjelmasta ehtivät. 

 

MUUT ASIAT 

●  Pidetään yhdessä huolta Lyseon viihtyisyydestä ja siisteydestä laittamalla 

roskat roskakoriin ja tölkit niille kuuluviin astioihin. Jätetään luokkatilat, 

kirjasto ja ruokala siistiin kuntoon käytön jäljiltä! 

●     Koulun kanslia on suljettu syysloman aikana! 

  

VIRKISTÄVÄÄ SYYSLOMAA KAIKILLE! 

  

  

 


