
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 10.11.2022 KLO 12.00 

3. JAKSON ALOITUKSEEN LIITTYVÄÄ 

Tsemppiä kolmannen jakson opintoihin kaikille! Muistathan, että mikäli jätät jonkin 3. 

jakson kurssin/opintojakson pois opinto-ohjelmastasi, niin ilmoita siitä heti 

kurssin/opintojakson opettajalle ja opoille, jotta poissaolomerkintöjä ei kerry turhaan ja 

jotta opettajien arviointikirjat wilmassa päivittyvät ajan tasalle. 3. jakson opintoihin voi 

vielä tulla mukaan, mikäli ryhmiin mahtuu. 

Kolmannen jakson opiskelukalenteri on julkaistu koulun kotisivuilla. Kalenteriin on 

merkitty myös eri palkkien koepäivät. 

2. JAKSON ARVIOINTIAIKATAULU 

Jakson 2 kurssiarvioinnit näkyvät wilmassa ensi keskiviikkona 16.11. Mikäli sinulla on 

jäänyt joku 2. jakson koe tai työ tekemättä, ota yhteyttä opettajaan ja selvitä, milloin 

voit uusia kokeen tai tehdä muun puuttuvan työn. 

SYKSYN YO-TULOKSET ON JULKAISTU 

YTL on julkaissut tänään syksyn 2022 uusien ylioppilaiden nimet. Lyseon uudet 

ylioppilaat voivat hakea lakkilapun ja yo-juhlaohjeet Lyseon kansliasta tänään klo 

12.00 jälkeen. Henkilökohtaiset yo-tulokset näkyvät opiskelijan wilmassa. 

Tulokset ja koesuoritukset annetaan kokelaalle ja alle 18-vuotiaan kokelaan huoltajalle 

nähtäväksi Opetushallituksen Oma Opintopolku –palvelussa perjantaina 11.11.2022 

klo 9.00 alkaen. Alustavan arvostelun suorittaneet opettajat ja rehtorit näkevät 

suoritukset lautakunnan arvostelupalvelussa samasta ajankohdasta alkaen. 

TIEDOTE YO-KOKELAILLE 

Tiedote kevään 2023 tutkinnon kokelaille on julkaistu: 

https://www.ylioppilastutkinto.fi/ylioppilastutkinto/kokelaille.   

Tiedotteessa olevat ohjeet koskevat kaikkia kokelaita riippumatta siitä, milloin 

ylioppilastutkinnon suorittaminen on aloitettu. 

KEVÄÄN YO-TUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN LYSEOLLA 

Kevään 2023 yo-kirjoituksiin ilmoittaudutaan wilman sähköisellä lomakkeella pe 11.11. 

– ma 21.11.2022 välisenä aikana. 

1) Mene wilmassa kohtaan lomakkeet ja valitse sekä täytä huolellisesti lomake 

”Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin Lyseo”. 

https://opintopolku.fi/oma-opintopolku
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ylioppilastutkinto.fi%2Fylioppilastutkinto%2Fkokelaille&data=04%7C01%7Cpia.riekkinen%40savonlinna.fi%7C463c3ccb02a54de614f008d99f698e51%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C637716097964495424%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oXi0DaZOFXvU6O1oFOZ2ZYXMJcGC8FpW6eVBTLz9%2Bjg%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ylioppilastutkinto.fi%2Fylioppilastutkinto%2Fkokelaille&data=04%7C01%7Cpia.riekkinen%40savonlinna.fi%7C463c3ccb02a54de614f008d99f698e51%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C637716097964495424%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oXi0DaZOFXvU6O1oFOZ2ZYXMJcGC8FpW6eVBTLz9%2Bjg%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ylioppilastutkinto.fi%2Fylioppilastutkinto%2Fkokelaille&data=04%7C01%7Cpia.riekkinen%40savonlinna.fi%7C463c3ccb02a54de614f008d99f698e51%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C637716097964495424%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=oXi0DaZOFXvU6O1oFOZ2ZYXMJcGC8FpW6eVBTLz9%2Bjg%3D&reserved=0


2) Lisää lomakkeelle ainoastaan tulevan kevään yo-aineet. Älä muuta ohjelman 

ehdottaman ajankohdan muotoa. 

3) Tarkista, että ilmoittautumislomakkeen ja wilmassa tehdyn yo-suunnitelmasi 

(lomake Opinto-ohjaus 2: yo-suunnitelma) tiedot täsmäävät keskenään.  

4) Huom! Tulosta, allekirjoita ja palauta yo-ilmoittautumislomakkeesi kanslian 

aulassa olevaan laatikkoon. Yo-ilmoittautumisen voit tehdä ja tulostaa 

tietokoneluokassa.  

Mikäli tarvitset ohjausta tai tukea yo-kirjoitussuunnitelmiisi tai sähköisen yo-lomakkeen 

täyttämiseen, niin ota yhteyttä opinto-ohjaajiin. 

OHJATTU ILMOITTAUTUMINEN YO-KIRJOITUKSIIN 

Jos haluat tulla tekemään ilmoittautumisen ohjatusti tietokoneluokkaan, voit tulla 

tekemään sen seuraavina ajankohtina:  

● ma 14.11. klo 11.40-12.10 LL20a, Pia 

● ti 15.11. klo 9.30-10.00 LL20b, Sara 

● ti 15.11. klo 13.30-14.00 LL20c, Sara 

● ke 16.11. klo 11.40-12.10 LL20d, Sara 

● ma 21.11. klo 9.30-10.00 LL20e, Sara 

● ma 21.11. klo 13.30-14.00 muut, Pia  

Tietokoneluokassa voit samalla tulostaa ja allekirjoittaa oman 

ilmoittautumislomakkeesi. 

ABITURIENTTIEN VANHEMPAINILTA 

Ensi tiistaina 15.11. klo 18.00 alkaen on Lyseon abiturienttien vanhempainilta. 

Kutsu vanhempainiltaan on laitettu wilmalla tiistaina. 

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUS KOKOONTUU 

Opiskelijakunnan hallituksen kokous pidetään maanantaina 14.11. klo 14. 

Kokouksessa on mukana hyvinvointivalmentaja Mari Käpykangas Nuorten 

jaksaminen ja hyvinvointi (eli Jaxu) -hankkeesta sekä koulunuorisotyöntekijä Jaana 

Luostarinen sekä Patricia-kuraattori.  

ONKO PURKKA BIOHAJOAVAA? 

On, mutta sen maatuminen kestää noin viisi vuotta. Laita siksi purkka sekajätteeseen 

äläkä sylje sitä tielle, nurmikolle tai pihalaatoitukselle. 

Huom! 



klo 12.15 – 13.00 OP02-kurssin ja yo-hajauttamisen info kakkosten perusryhmille  

LL21b ja LL21e nyt RO-tuokion jälkeen      

  


