
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 15.12.2022 KLO 12.00 

NELJÄNNEN JAKSON ALOITUKSEEN LIITTYVÄÄ 

Kolmas jakso jatkuu lukujärjestyksen mukaisesti 21.12. asti. 

Neljäs jakso käynnistyy työjärjestyksen mukaisesti maanantaina 9.1.2023.  

Abi, muista hankkia tarvittavat oppimateriaalit ajoissa! 

4. jakson ja kevätlukukauden kalenteri sekä koepalkitus löytyvät koulun kotisivulta 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/opiskelijalle/ 

 

HUOM ABIT! KORKEA-ASTEEN 1. HAKUAIKA ON HETI TAMMIKUUSSA 

Korkea-asteen jatko-opintoihin haku 2023 käynnistyy heti tammikuussa 4.1. – 18.1. 

2023. Tuolloin hakukohteina ovat vieraskieliset koulutukset ja Taideyliopiston 

koulutukset. Sähköinen haku tapahtuu osoitteessa www.opintopolku.fi. 

Mikäli sinulla on kysyttävää jatko-opintoihin hakemisesta, ota yhteyttä vastuuopoosi. 

 

TALOUSGURU-KILPAILU 

Viimeinen kuulutus Talousguru-kilpailuun! Alkukilpailu on lukiolla 11.1.2023. 

Koulumme entinen opiskelija Juha-Pekka Kotilainen on luvannut omat stipendinsä 

parhaille taloustietäjille. Kilpailu on tarkoitettu lukiolaisille vuosikurssista riippumatta. 

Mikäli haluat osallistua kilpailuun, voit ilmoittautua Harrille Wilmassa perjantaihin 16. 

joulukuuta mennessä. 

 

OPINTOMATKA LONTOOSEEN 

Projektiviikon OPINTOMATKA LONTOOSEEN on nyt täynnä. Lisäpaikoille valituille 

ilmoitetaan asiasta lähipäivinä. 

 

JAKSOKISA 

Huomenna perjantaina (16.12.2022) Pidetään 3. jakson jaksokisa! Valitkaa 

luokaltanne yksi pari, joka osallistuu kisaan yhdessä. Kisassa tarvitaan nokkeluutta ja 

musiikin tietämystä. Kisa pidetään 11.55 alkavalla välitunnilla liikuntasalissa. 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/web/opiskelijalle/
http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/


Jakson 2 tulokset jaksokisassa: 

1. 21a 

2. 21d 

3. 21c 

Onnittelut! 

T: Liikuntatutorit 

 

LYSEON PELISÄÄNNÖISTÄ 

Siisti ja viihtyisä opiskeluympäristö on meille kaikille tärkeää ja meidän jokaisen tulee 

omalta osaltamme huolehtia lähiympäristömme siisteydestä ja järjestyksestä. 

Muistetaanpa yhteiset ja meitä kaikkia koskevat Lyseon pelisäännöt: 

● roskat laitetaan niille osoitettuihin lajitteluastioihin 

● kirjastossa ei syödä eikä juoda 

● luokkatilat ja koulun muut yleiset tilat (esim. juhlasali, aula) jätetään siistiin 

kuntoon käytön jäljiltä 

● koulun omaisuutta ja välineitä käsitellään huolellisesti ja varovasti. Jos jotain 

menee rikki, ilmoitus rehtorille! 

 

MAHDOLLISUUKSIA TUTUSTUA JATKO-OPINTOIHIN 

LUTin Abitiimi pitää Lappeenrannan LUT-yliopiston koulutustarjonnan esittelyn lukiolla 

perjantaina 16.12. klo 11.00-12.00. 

TIlaisuus järjestetään luokassa 304. Tervetuloa kuulemaan lisää kauppatieteen, 

tekniikan ja yhteiskuntatieteiden opinnoista sekä työllistymisvaihtoehdoista. 

Lisätietoja: https://www.lut.fi/opiskelu 

Jos osallistut esittelyyn, käy ruokailemassa jo klo klo 10.40 (info päättyy klo 12.00). 

Esittelyyn ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet 2.-4. vuoden opiskelijat. 

Ilmoita osallistumisestasi ennakkoon tapahtumakutsussa.  

Lyseon entinen opiskelija Emma Ahvenainen opiskelee toista  vuotta röntgenhoitajaksi 

Kuopiossa Savonia-ammattikorkeakoulussa. Emma tulee Lyseolle ensi maanantaina 

19.12. ja hän pitää infon röntgenhoitaja-opinnoistaan klo 9.00 -9.40 luokassa 310 (info 

on wBI05-oppitunnilla). Infon jälkeen Emma pitää myös ständiä Lyseon aulassa. 

Ständillä on mahdollisuus tutustua Savonian koulutustarjontaan laajemmin. 

Tervetuloa infoon, muistathan ilmoittautua wilman tapahtumakutsulla. 

https://www.lut.fi/opiskelu


Esittelyssä on Savonian ammattikorkeakoulu ja siihen kuuluvat kampukset 

Iisalmessa, Kuopiossa ja Varkaudessa. Esittelyssä olevia aloja ovat mm.: 

- Kulttuuriala 

- Liiketalouden ala 

- Luonnonvara  

- Matkailu- ja ravitsemis 

- Tekniikka 

- Englanninkieliset koulutukset 

 

NUORISOLEADER 

NuorisoLeader tähtää alueella asuvien nuorten osallisuuden ja 

vaikutusmahdollisuuksien edistämiseen myöntämällä rahoitusta nuorten omiin 

projekteihin.  

Tavoitteena on nuorten itse suunnittelema ja toteuttama toiminta ja sen myötä nuorten 

saaminen mukaan alueen kehittämiseen. 

Tarkoituksena on edistää seudun elinvoimaisuutta nuorten näkökulmista käsin 

erilaisten nuorten suunnittelemien ja toteuttamien projektien ja hankintojen avulla. 

NuorisoLeader-toiminta on Etelä-Savossa vielä suhteellisen vierasta, joten 

järjestämme aiheesta tietoiskun Teamsin välityksellä torstaina 15.12.2022 klo 14:00-

14:30. HUOM TÄNÄÄN! 

Tietoisku on suunnattu varsinkin nuorille ja nuorten kanssa työskenteleville. 

 Tietoiskun sisältö: 

● Mikä NuorisoLeaderin tarkoitus on, miksi jaamme rahoitusta? 

● Mihin rahoitusta voi saada? 

● Miten haetaan? Hakulomakkeet, mistä löytyy? 

● Säännöt 

● Hanke-esimerkki. 

● Loppumaksu ja raportointi. 

● Lopussa aikaa keskustelulle ja kysymyksille. 

 Toivotamme lämpimästi tervetulleeksi kaikki aiheesta kiinnostuneet, sekä toivomme, 

että välitätte viestiä kaikille, ketkä aiheesta voisivat olla kiinnostuneita! 



Ilmoittautumiset tietoiskuun tästä linkistä: https://forms.gle/5WTYXJEGbMX32Mso6 

 

GLÖGIÄ JA HYVÄÄ MIELTÄ 

Tiistaina 20.12. on juhlasalissa tarjolla glögiä ja pientä syötävää sekä muuta pientä 

kivaa klo 9.30-14.00. Mukana myös Jaana, Mari ja Patricia. 

 

KOULUN KANSLIA 

Kanslia on suljettu 22.12.22 - 8.1.23! 

HYVÄÄ JOULUA JA ONNEA VUODELLE 2023! 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2F5WTYXJEGbMX32Mso6%3Ffbclid%3DIwAR3wFarj7OtVzojuzmOX1n1J4Ud0vLLdNV2vtWr85yfmLbWLXjHReZ09S4s&data=05%7C01%7CVirpi.Loikkanen%40savonlinna.fi%7Cf408a46d46c74ec0b80108dad9233ecb%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C638061042674103486%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4pRKL%2BQqp%2BXstAzwWDr2I2GD%2BA1WuM8ig7m%2BhVgn%2Fyo%3D&reserved=0
https://forms.gle/5WTYXJEGbMX32Mso6

