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JAKSON 2 ARVIOINNIT 

2. jakson kurssien/opintojaksojen arvioinnit ovat täydentyneet viime 

viikosta. Opettajat ovat ilmoittaneet myöhemmin valmistuvista 

arvioinneista ryhmiensä opiskelijoille. Puuttuvia arviointeja lisätään 

sitä mukaa, kun niitä valmistuu. 

Opiskelijat, käykää tarkistamassa opintojenne tämänhetkinen tilanne 

wilmasta kohdasta tulosteet -> opintosuoritusote. Jos olet saanut 

jostakin kurssista hylätyn arvosanan (4), keskustele opettajan kanssa, 

miten opinnoissa kannattaisi edetä: Milloin osallistut uusintakokeeseen ja 

miten valmistaudut siihen? Kuinka teet puuttuvat tehtävät? 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 

kokonaan uudelleen. 

TALOUSGURU-KILPAILU 2023 

Jokavuotinen Talousguru-kilpailu järjestetään taas joulukuun 2022 ja 

maaliskuun 2023 aikana. Kilpailun tarkoituksena on motivoida 

opiskelijoita seuraamaan talousasioita. Joillekin talouden seuraamisesta 

ja tieteestä voi tulla jopa ammatti. Kilpailu on historian ja yhteiskuntaopin 

opettajien liiton järjestämä.  

Tänä vuonna koulussamme järjestetään alkukilpailu 11.1.2023. 

Valtakunnallinen Ilmoittautuminen päättyy 22.12.2022. Parhaat kutsutaan 

valtakunnalliseen loppukilpailuun Helsinkiin 8.3.2023. Kaikille finalisteille 

avautuu suora opiskelupaikka ilman pääsykoetta peräti kahdeksassa 

korkeakoulussa. Loppukilpailun voittaja saa 1000, toinen 500 ja kolmas 

250 euron stipendin. 

Lisäksi koulumme entinen opiskelija Juha-Pekka Kotilainen on luvannut 

omat stipendinsä parhaille taloustietäjille. Stipendit jaetaan parhaalle ja 

toiseksi parhaalle mies/naisosallistujalle. Viime vuonna stipendit olivat 

suuruudeltaan 200, 100 ja 50 euroa. Mikäli joku osallistujista 

kunnostautuu erityisesti, on Juha-Pekka luvannut korotetun summan. 



Kilpailu on tarkoitettu lukiolaisille vuosikurssista riippumatta. Mikäli haluat 

osallistua kilpailuun, voit ilmoittautua Harrille Wilmassa perjantaihin 16. 

joulukuuta mennessä. 

Juha-Pekka Kotilainen on opiskellut kauppatiedettä Helsingin 

Kauppakorkeakoulussa ja toimii nyt Vesihuoltotekniikka Kotilainen Oy:n 

toimitusjohtajana. Juha-Pekka tulee Lyseolle kertomaan opinnoistaan 

sekä työstään toimitusjohtajana perjantaina 25.11. klo 12.10-12.55. 

Juha-Pekan uratarinaa ovat tervetulleita kuuntelemaan kaikki aiheesta 

kiinnostuneet opiskelijat. Ilmoittautuminen wilman tapahtumakutsussa. 

T: Sara, Harri 

Huom. Jatko-opintovierailuihin voi osallistua, vaikka samaan aikaan olisi 

toisen aineen oppitunti. Poikkeuksena tunnit, joilla on koe tai jokin muu 

läsnäoloa vaativa välttämätön tehtävä. Keskustele asiasta etukäteen 

oppitunnin pitäjän kanssa. Opiskelija saa EDU-merkinnän infon ajalle. 

KOULUNUORISOTYÖNTEKIJÄ JAANA  

Savonlinnan kaupungin koulunuorisotyöntekijä Jaana Luostarinen on 

koululla kolmannessa jaksossa yhtenä tai kahtena päivänä viikossa. 

Päivämäärät näkyvät infotelkkarissa. Ota Jaanaa hihasta ja mene 

juttelemaan! Joulun jälkeen hän on paikalla säännöllisesti jonain tiettynä 

viikonpäivänä. 

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN KOKOUKSET JA 

PÖYTÄKIRJAT 

Hallituksen kokoukset ovat julkisia lukuun ottamatta tapahtumien 

suunnittelupalavereja. Niistä ilmoitetaan mahdollisuuksien mukaan 

Wilman viikkotiedotteissa. Pöytäkirjoja pääsee lukemaan Wilman 

etusivulla olevan linkin kautta. 

HALUAISITKO KUULLA LISÄÄ OMAN TALOUDEN HALLINTAAN 

LIITTYVISTÄ ASIOISTA? 

Ennakoivan talousneuvonnan asiantuntija Riina Koskinen ja talous- ja 

velkaneuvoja Lotta Junnonaho tulevat Lyseolle pitämään teemallista 

oppituntia yhdessä Ohjaamon henkilöstön kanssa. Info pidetään 

joulukuussa tai ensi vuoden alkupuolella. 



Oppitunnin aikana käydään läpi ulosottoon, rahan käyttämiseen, 

asumiseen ja henkilökohtaiseen talouteen liittyviä kysymyksiä. 

Kohderyhmänä ovat opiskelijat, joille henkilökohtaisen talouden 

hoitaminen on ajankohtaista nyt tai lähitulevaisuudessa. 

Jos tämänsisältöinen oppitunti kiinnostaa sinua, ilmoita kiinnostuksesi 

alustavasti wilman tapahtumakutsussa 25.11. mennessä. 

KENGÄT JA OPISKELU 

Muistutus kaikille: luokkiin ei mennä ulkokengillä. Hiekka/kura/lumi/vesi 

sotkevat lattiat ja muiden sukat. Koululle voi tuoda sisäkengät, tohvelit tai 

villasukat, joita käyttäessä olo on mukava! Luokkien ulkopuolelle kengät 

jätetään siististi naulakoiden alle tai kenkähyllyihin. Tällä hetkellä kenkiä 

on pitkin käytäviä ja eteisiä, jossa niihin voi kompastua. Varsinkin 

hätätilanteessa ne voivat olla turvallisuusriski. 

Joillakin opiskelijoilla on havaittavissa vetämättömyyttä opinnoissa. Jos 

univaikeudet, koulun ulkopuoliset työt tai muu seikka aiheuttaa ongelmia, 

niin mieti, mitä pitäisi tehdä. Opiskelun tulee kuitenkin olla opiskelijan 

päätyö. Oppitunneilla seurataan opetusta ja tehdään tunnille kuuluvia 

tehtäviä. Lukiolainen ei voi seurata tietokoneellaan oppitunnin aikana 

esimerkiksi  urheilukisoja tai muuta viihdettä. Oppitunnit ovat opiskelua 

varten. 

OPETUSHALLITUKSEN KYSELY OPPIVELVOLLISILLE (1. JA 2. 

VUOSILUOKKA) 

Linkki kyselyyn on Wilma-viestissä. Arvioitu vastaamisaika on 10 min. 

KAKKOSTEN WANHAT TANSSIT  JAKSOSSA 4 

Wanhoihin tansseihin osallistujalistat kiertävät kaikissa 2. vuosiasteen 

ryhmissä. Merkitse listaan osallistutko tansseihin / et osallistu tansseihin. 

Voit valita opintojakson, vaikka sinulla ei ole paria.  

- Mikäli sinulla on kysyttävää pariin tai vaatetukseen liittyen, ota yhteyttä 

liikunnanopettajiin. 

Mikäli sinulla on jo pari valmiina, kirjoita hänen nimensä ja 

perusryhmänsä listassa varatulle paikalle. Ryhmänohjaaja palauttaa 

listan liikunnanopettajien lokeroihin. 



t: Rea ja Hannu 

 

 

 


