
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 1.12.2022 KLO 12.00 

LYSEON YLIOPPILAS– JA ITSENÄISYYSPÄIVÄJUHLA ENSI 

MAANANTAINA 

Ensi maanantaina 5.12. klo 13.00 järjestetään Lyseon lukion ylioppilas- ja 

itsenäisyyspäiväjuhla Savonlinna-salissa. Lyseon lukiosta ja 

aikuislukiosta valmistuu yhteensä 52 uutta ylioppilasta. Lämpimät 

onnittelut valmistuville! 

Juhlaan voivat Lyseon henkilöstön lisäksi osallistua myös halukkaat 

opiskelijat. Koulupäivä päättyy kaikilta maanantaina klo 12.00. 

NUORTEN JAKSAMINEN JA HYVINVOINTI -HANKE 

Lyseo on mukana Etelä- ja Pohjois-Savon yhteisessä hankkeessa, jolla 

pyritään edistämään lukiolaisten jaksamista. Hankkeessa työskentelee 

hyvinvointivalmentajana Mari Käpykangas. Mari käy silloin tällöin täällä 

koululla ja auttaa ja tukee, jos opiskelijat haluavat järjestää esimerkiksi 

tapahtumia. Jotain on jo suunnitteillakin ja tammikuussa kuuluu asiasta 

lisää! Jos juuri sinulla on hyvä idea tai toive, voit kertoa sen 

opiskelijakunnan hallitukselle tai koulunuorisotyöntekijä Jaanalle, jotka 

voivat lähteä viemään asiaa eteenpäin. 

VINKKI YO-KIRJOITUKSIIN ILMOITTAUTUNEILLE 

Tiesitkö, että sinulla on mahdollisuus saada hankkimistasi Studeon 

oppimateriaaleista toinen kappale samaan hintaan? Jos haluat 

esimerkiksi tehdä tehtävät uudestaan, niin pyydä opettajalta uusi 

liittymisavain. Aina on hyvä aika ruveta valmistautumaan! 

PROJEKTIVIIKON OPINTOMATKA LONTOOSEEN 

Lyseolla järjestetään viidennen jakson jälkeen projektiviikko, jolloin on 

tavallisesta poikkeavaa opiskelua. Projektiviikon opintomatkasta 

Lontooseen tiedotetaan perjantaina Wilma-viestillä. Tarkkaile Wilmaasi! 

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. 

T: Sara, Harri 

JOULUKORTTIPAJA 

Kirjaston käytävällä on vielä tänään ja huomenna joulukorttiaskartelua 

varten tarvikkeita. Käypä tekaisemassa kortti, jolla voit ilahduttaa vaikka 

isovanhempia! 

JOULUVALOT 

Juhlasaliin on sytytetty jouluvalot. Huolehditaan, että ne saavat palaa 

rauhassa ja ilahduttaa meitä pimeänä aikana. Niitä ei siis pidä mennä 

räpläämään. 

PIKKUJOULUT 

Opiskelijakunnan hallitus ei ole hyvästä yrityksestä huolimatta pystynyt 

tänä syksynä järjestämään koulun ulkopuolisia tapahtumia. Huomenna 

perjantaina järjestetään koulun juhlasalissa pikkujoulut klo 19 alkaen. 



Tapahtuma on alkoholiton. Pääsymaksun 2 e voi maksaa vielä ovella. 

Vain lyseolaisille! 

EI SAIRAANA KOULUUN 

Kouluun ei pidä tulla infektio-oireisena. Vaikka oma vointi olisi 

kohtalainen, tulee tartuttaneeksi muut. Kotona pitää pysyä niin kauan, että 

ei heti yhden koulupäivän jälkeen joudu jäämään uudestaan 

sairaslomalle. 

JÄLLEEN KERRAN: PYSÄKÖINTI 

Autot ja muut liikennevälineet saa pysäköidä vain merkityille paikoille. 

Varatuille paikoille (rekisterinumero tai varattu-kyltti) ei saa pysäköidä eikä 

kulkuväyliä tukkia. Muistakaa myös, että kaupungilla on nyt käytössä 

vuoropysäköinti, joten esimerkiksi Kirkkokadulla voi saada sakot, jos auto 

on vääränä päivänä väärällä puolella katua. 

LÖYTÖTAVAROITA 

LATAUSJOHTO 

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

tuntomerkkejä vastaan. 

KUULOKKEET 

Oletko kadottanut kuulokkeesi? Älylataamosta on löytynyt 15.11. 

kuulokkeet. Kirjastosta on myös löytynyt kuulokkeet. Voi noutaa 

kansliasta tuntomerkkejä vastaan. 

USB-liitin 

Kuvataideluokasta on löytynyt USB-liitin. Jäänyt luokkaan jo 2. jakson 

aikana! 

 

Hyvää itsenäisyyspäivää 6.12.! 

 

 


