
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 17.11.2022 KLO 12.00 

KEVÄÄN YO-TUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN KÄYNNISSÄ 

Kevään 2023 yo-kirjoituksiin ilmoittaudutaan wilman sähköisellä lomakkeella. 

Viimeinen ilmoittautumispäivä on ensi ma 21.11.2022. 

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

”Ilmoittautuminen yo-kirjoituksiin Lyseo”. 

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

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

lomakkeelle ainoastaan tulevan kevään yo-aineet. Älä muuta ohjelman 

ehdottaman ajankohdan muotoa. 

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

aulassa olevaan laatikkoon. Yo-ilmoittautumisen voit tehdä ja tulostaa 

tietokoneluokassa. Ota mukaan oma tietokone, jonka yhdistät piuhalla tulostimeen. 

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

lomakkeen täyttämiseen, niin ota yhteyttä opinto-ohjaajiin 

Ensi maanantaina on vielä mahdollisuus tehdä yo-ilmoittautuminen ohjatusti 

tietokoneluokassa:  

● ma 21.11. klo 9.30-10.00 ja klo 13.30-14.00 

Tietokoneluokassa voit samalla tulostaa ja allekirjoittaa ilmoittautumislomakkeesi. 

JAKSON 2 ARVIOINNIT 

HUOM! 

Kaikkien 2. jakson kurssien/opintojaksojen arvioinnit eivät ole vielä valmiina. Opettajat 

ovat ilmoittaneet myöhemmin valmistuvista arvioinneista ryhmiensä opiskelijoille. 

Puuttuvia arviointeja lisätään sitä mukaa, kun niitä valmistuu. 

Opiskelijat, käykää tarkistamassa tämänhetkinen opintojenne tilanne wilmasta 

kohdasta Tulosteet, opintosuoritusote. Jos olet saanut jostakin kurssista hylätyn 

arvosanan (4), keskustele opettajan kanssa, miten opinnoissa kannattaisi edetä: 

Milloin osallistut uusintaan ja miten valmistaudut siihen? Onko tukiopetus tarpeen?    

  



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

syytä palauttaa mahdollisimman nopeasti. K-merkintä tarkoittaa, että 

kurssi/opintojakso on käytävä uudelleen. 

Ykköset ja kakkoset: Opintopisteet jaksoittain eripituisten opinto-ohjelmien 

mukaan 

OPINTOPISTEET JAKSOITTAIN ERIPITUISTEN OPINTO-OHJELMIEN MUKAAN 

Abit:  Kurssimäärä jaksoittain eripituisten opinto-ohjelmien mukaan 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/wp-

content/uploads/sites/4/2020/04/KURSSIKERTYM%C3%84T-JAKSOITTAIN-

ERIPITUISTEN-OPINTO.pdf 

ABIEN JATKO-OPINTOINFO JUHLASALISSA ENSI KESKIVIIKKONA  

Ensi keskiviikkona klo 10.00 pidettävässä abien jatko-opintoinfossa Sara ja Pia kertovat 

kevään 2023 korkea-asteen yhteishaun aikatauluista ja jatko-opintoihin hakemisesta. Info on 

pakollinen kaikille kolmannen vuoden opiskelijoille. 

KOULUMATKATUKI 

Jos koulumatkatuen piiriin kuuluvalla opiskelijalla tapahtuu jakson vaihtuessa 

muutoksia työjärjestyksessä esimerkiksi siten, että matkapäivien määrä muuttuu tai 

koulumatka muuttuu, niin muutoksesta on ilmoitettava KELAlle joko täyttämällä 

koulumatkatuen muutoslomake (KM4) tai ottamalla suoraan yhteyttä KELAan.  

Jos opintosi keskeytyvät yli viikoksi esim. sairastumisen vuoksi etkä tänä aikana kulje 

oppilaitokseen päivittäin, sinun pitää siitä ilmoittaa Kelaan. Kela lakkauttaa 

koulumatkatukesi. Ilmoita asiasta Kelaan viestillä OmaKelassa tai soittamalla. 

Yleisistä loma-ajoista ei tarvitse ilmoittaa. 

Kun jatkat opintoja keskeyttämisen jälkeen, koulumatkatukea pitää hakea uudelleen. 

Täytä koulumatkatukihakemus (KM1) ja jätä se koulun kansliaan. 

JBL-KUULOKKEET 

Oletko kadottanut kuulokkeesi? Kansliassa on “lojunut” jo toista kuukautta kuulokkeet. 

Tule hakemaan omasi pois. 

LATAUSJOHTO 

Latausjohto on löytynyt luokasta 160 (tiistai 8.11). Voi noutaa kansliasta tuntomerkkejä 

vastaan. 

Huom! 

https://docs.google.com/document/d/1i4PIo3eT7jNkVS1QEoiTm8tdKvluAxu4-SUrE2O420A/edit
https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/KURSSIKERTYM%C3%84T-JAKSOITTAIN-ERIPITUISTEN-OPINTO.pdf
https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/KURSSIKERTYM%C3%84T-JAKSOITTAIN-ERIPITUISTEN-OPINTO.pdf
https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/wp-content/uploads/sites/4/2020/04/KURSSIKERTYM%C3%84T-JAKSOITTAIN-ERIPITUISTEN-OPINTO.pdf
https://oma.kela.fi/
https://www.kela.fi/soita-kelaan


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

LL21c nyt RO-tuokion jälkeen luokassa 160.  

 

Lyseolaiset, pidetään huolta toisistamme ja itsestämme! 

 


