
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 12.1.2023 KLO 12.00 

NELJÄNNEN JAKSON ALOITUKSEEN LIITTYVÄÄ 

Tämän jakson kursseille/opintojaksoille voi vielä ilmoittautua, mikäli ryhmiin sopii. 

Viime hetken ilmoittautumiset opinto-ohjaajien kautta. Muista ilmoittaa myös 

kursseilta/opintojaksoilta poisjäämisestä, jotta opettajien päiväkirjat ovat ajan tasalla 

ja jotta ei tule turhia poissaolomerkintöjä. 

4. jakson ja kevätlukukauden kalenteri sekä koepalkitus löytyvät koulun kotisivulta 

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

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

 

KOLMANNEN JAKSON ARVIOINNIT 

Jakson 3 arvioinnit näkyvät wilmassa ensi keskiviikkona. Mikäli sinulla on jäänyt jokin 

kolmannen jakson koe rästiin, niin sovi asiasta opettajasi kanssa. Palauta 

keskeneräiset tai puuttuvat tehtävät opettajan ohjeen mukaan mahdollisimman pian. 

 

KIRJASTON KIRJOJEN PALAUTUS 

Muista palauttaa koulun kirjastosta lainaamasi kirjat ja merkitä palautus 

mustakantiseen lainauskirjaan. 

 

ELÄMÄNKATSOMUSTIEDON OPISKELUSTA 

Elämänkatsomustieto on pakollinen oppiaine uskontokuntiin kuulumattomille. ET- 

opintojaksot/kurssit suoritetaan itsenäisenä opiskeluna, verkkokursseina. Lukion 1. 

vuoden opiskelijoiden kannattaa aloittaa ET01-opintojakson suorittaminen tämän 

kevään aikana.  Lisätietoja asiasta antaa Jani Repo.   

Myös uskontokuntaan kuuluvat opiskelijat voivat halutessaan opiskella 

elämänkatsomustietoa pakollisten uskonnon opintojaksojen lisäksi. Mikäli sinulla on 

kysyttävää katsomusaineen opiskelusta (esimerkiksi mihin opetukseen sinun kuuluu 

osallistua), ota yhteyttä apulaisrehtori Virpiin. 

 

OPISKELUUN OSALLISTUMISESTA 

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


Lukion kurssit/opintojaksot kestävät alusta loppuun. Opiskelu ei siis lopu siihen, kun 

koe on pidetty. Opetussuunnitelma linjaa, että arvioinnin on oltava monipuolista, joten 

koe on vain yksi arviointiin vaikuttava asia.  

 

LUKIODIPLOMIT 

Toisen, kolmannen ja neljännen vuoden opiskelijat! Jos olet kiinnostunut 

valtakunnallisen lukiodiplomin suorittamisesta taito- ja taideaineissa, ole asiassa 

itse aktiivinen ja kysy diplomeista suoraan opettajalta. Infoja järjestetään kiinnostuksen 

mukaan. Lyhyt selitys diplomeista on opinto-oppaassa. 

Liikunta ja tanssi - Rea, Hannu 

Musiikki - Perttu 

Kuvis ja media - Titta (mediassa myös äikän opet) 

Opojen terveiset: Lukiodiplomin suorittanut voi saada lisäpisteitä jatko-

opintovalinnassa, mutta tämä on vaihdellut vuosittain ja kannattaa tarkistaa omiin 

hakukohteisiin liittyen. Lukiodiplomit kevään 2023 jatko-opintovalinnoissa (lista ei ole 

aukoton):  

● Jyväskylän yliopiston liikuntapedagogiikan 2. vaiheessa liikuntadiplomista voi 

saada 1-5 pistettä 

● Aalto-yliopiston taideteollisen, kuvataiteen, muotoilun ja median opintoihin 

kuvataiteen tai median lukiodiplomista (arvosana 4 tai 5) lisäpisteitä  

 

KAKKOSLUOKKALAISET: UNELMISTA TOTTA 

Huomenna perjantaina 13.1. on Unelmista totta -tapahtuma koulun juhlasalissa. 

Toisen vuosikurssin opiskelijat osallistuvat tapahtumaan perusryhmittäin. Opiskelija, 

katso alla olevasta listasta oman ryhmäsi aikataulu. 21b:n opiskelija, katso myös 

ruokailuvuoro. Opetukseen osallistutaan siis normaalisti ennen tapahtumaa ja sen 

jälkeen. Ryhmänohjaaja osallistuu oman ryhmänsä mukana ja tarkistaa läsnäolijat. 

klo 9.55-10.25  LL21a – ei sotke ruokailuja => syömään opetusryhmän mukana 

klo 10.30-11.00  LL21b – ruokailut seuraavasti: LI06.2:ssa ja UE03.1:ssä olevat 

syövät opetusryhmän mukana klo 11.25, MAA06.1:ssä ja BI04.2:ssa olevat syövät heti 

tapahtuman jälkeen ja palaavat tunnille klo 11.30 

klo 12.10-12.40  LL21e 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/224/article-11124


klo 12.40-13.10  LL21d 

klo 13.10-13.40  LL21c 

KEVÄÄN 2023 YO-LASKUT 

Ryhmänohjaaja jakaa yo-laskut kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistuville (ei laskua 

maksuttomuuden piiriin kuuluville opiskelijoille).  Mikäli opiskelija ei ole paikalla, lasku 

palautetaan koulusihteerille.  

YO-TREENIT 

Kevään ylioppilaskirjoituksiin osallistujat voivat ilmoittautua yo-treeneihin viimeistään 

perjantaina 27.1. klo 14.00 mennessä. Yo-treenit järjestetään lukuloman aikana 

(abeilla), ja tilaisuus kestää yleensä 2-4 tuntia. Päivämäärät ilmoitetaan, kun 

ilmoittautuneiden määrä selviää. 

Lisätietoja eri oppiaineiden treeneistä antavat opettajat. Treenit on erinomainen 

tilaisuus saada vielä ohjeistusta ja harjoitusta ennen yo-kokeita. Älä jätä käyttämättä 

tätä tilaisuutta! Ilmoittautumislomakkeita on saatavilla RO-tuokiolla ja hallinnon 

aulasta. Lomakkeet palautetaan hallinnon aulassa olevaan valkoiseen 

postilaatikkoon. 

Yo-treenien yhteydessä voi myös halutessaan pyrkiä korottamaan oppiaineen koko 

oppimäärän arvosanaa eli kaikkien kurssien yhteisarvosanaa. Mikäli korotusta haluaa 

yrittää, siitä on kerrottava hyvissä ajoin opettajalle, jotta tämä voi suunnitella, miten 

korotusta varten tarvittava näyttö annetaan. 

Toinen mahdollisuus oppiaineen koko oppimäärän arvosanan korottamiseen on 

erillinen kuulustelu yo-kirjoitusten jälkeen. Ilmoittaudu myös siihen erillisellä 

lomakkeella 27.1. klo 14:ään mennessä. 

 

OPISKELIJOIDEN KELAN TUET MUUTTUVAT VUONNA 2023 

Opintotuen tulorajoja, opintorahaa ja opintorahan huoltajakorotusta korotetaan. 

Opintotuen vuositulorajat nousevat 



Opintotuen vuositulorajoihin tulee tasokorotus, jonka jälkeen tulorajat ovat noin 20% 

suuremmat kuin vuonna 2022. Tämä tulee voimaan vuoden 2023 alusta. 

Opintorahan korotus 

Opintorahaa korotetaan 4,2% uuden lukuvuoden alusta 1.8.2023 alkaen. 

Opintorahan huoltajakorotus 

Opintorahan huoltajakorotukseen tulee 10 euron korotus vuodelle 2023. Opintorahan 

huoltajakorotukseen on oikeus alle 18-vuotiaan lapsen huoltajalla, joka saa 

opintorahaa. 

Lue lisää www.kela.fi 

 

KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMINEN WILMASSA 

Opiskelijoille annettua edu.savonlinna.fi -tunnusta saa käyttää vain Savonlinnan 

kaupungin sivistystoimen erikseen hyväksymiin digitaalisiin palveluihin. Käytännössä 

se tarkoittaa opiskelussa käytettäviä ohjelmia. Lista palveluista on linkitettynä tätä 

asiaa koskevaan Wilma-tiedotteeseen.  Tunnusta EI SAA käyttää henkilökohtaisiin 

sovelluksiin, kuten pelaamiseen.  

Tämä käyttöehtojen muutos pitää käydä hyväksymässä. Sen tekee täysi-ikäinen 

opiskelija itse tai alaikäisen opiskelijan huoltaja. Hyväksyminen on tehtävä 

mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.1.2023 tai tunnus lakkaa toimimasta. 

Hyväksyminen tapahtuu seuraavasti: 

● Kirjaudu Wilmaan selaimella https://savonlinna.inschool.fi => Lomakkeet => 

Google Workspace for Education => Käyttöehtojen hyväksyminen => 

Hyväksyn palvelun käyttöehdot => Päivämäärä. Päiväys on pakollinen, sillä 

se osoittaa hyväksymisen. 

TEEMAVIIKKO 

Opiskelijakunnan hallitus järjestää ensi viikolla (16.-20.1.) teemaviikon. Tässä 

muistutuksena teemapäivät: 

● maanantai: pyjamapäivä 

http://www.kela.fi/
https://savonlinna.inschool.fi/


● tiistai: ari-päivä 

● keskiviikko: liikennevalopäivä (värit Instagramissa) 

● torstai: type-päivä 

● perjantai: fancy 

Toivomme rohkeaa heittäytymistä, parhaat pukeutujat palkitaan! 

Teemaviikko huipentuu perjantaina 20.1. Lavaredon keikkaan 

koulun juhlasalissa klo 20-23. Henkilökohtaisen pääsylipun (5 e) voi 

käydä ostamassa hiljaisesta huoneesta maanantaina, tiistaina ja 

keskiviikkona klo 11.55 alkavalla välitunnilla. Tapahtuma on 

päihteetön. 

 

ABEILLE TIEDOKSI 

KORKEA-ASTEEN 1. HAKUAIKA KÄYNNISSÄ 

Hakuaika päättyy keskiviikkona 18.1.2023 klo 15.00. 

Haussa on mukana Taideyliopiston koulutukset sekä Aalto-yliopiston, LUT yliopiston 

ja useiden ammattikorkeakoulujen vieraskielisiä koulutuksia. Mukana on mm. 

englanninkielisiä sairaanhoitajan ja insinöörin opintoja sekä Mikkelissä järjestettävä 

International Business, kauppatieteiden kandidaatin (BScBA, Mikkeli) ja 

kauppatieteiden maisterin (Otaniemi) (3+2 vuotta) tutkinto. 

Suomalaisen lukion käyneillä on erinomaiset valmiudet opiskella myös englanniksi, 

joten jos haussa on sinua kiinnostavia koulutuksia, hae rohkeasti myös niihin. 

Joissakin tapauksissa opiskelupaikka voi aueta varmemmin tätä kautta. Korkea-

asteen yhteishaun 2. hakuaika on 15.3.-30.3.2023 ja siinä ovat haussa muut korkea-

asteen koulutukset. 

Sähköinen haku tehdään opintopolussa: Opintopolku. Ensimmäisen yhteishaun 

koulutukset löydät täältä: Hakutulokset - Opintopolku 1. hakuaikana voit hakea 6 

hakukohteeseen ja tulla valituksi niihin kaikkiin. Myös 2. hakuaikana voit hakea 6 

hakukohteeseen näiden lisäksi, mutta tässä haussa sinulle tarjotaan vain yhtä 

opiskelupaikkaa. 

Ole yhteydessä vastuuopoosi, jos haluat pohtia hakukohteita vielä tarkemmin ennen 

hakuajan päättymistä. 

ABIEN OPPIMATERIAALIT 

https://opintopolku.fi/konfo/fi/
https://opintopolku.fi/konfo/fi/
https://opintopolku.fi/konfo/fi/haku/?koulutustyyppi=amk-alempi%2Ckandi%2Ckandi-ja-maisteri&order=desc&size=20&sort=score&yhteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000002175
https://opintopolku.fi/konfo/fi/haku/?koulutustyyppi=amk-alempi%2Ckandi%2Ckandi-ja-maisteri&order=desc&size=20&sort=score&yhteishaku=1.2.246.562.29.00000000000000002175


Abi, muista, että sinulla ei ole oikeutta valita eri oppiaineisiin maksutonta 

oppimateriaalia. Tämä on ikävää, mutta emme mahda valtakunnalliselle linjaukselle 

mitään. Jos otat maksuttoman materiaalin, se poistetaan sinulta. 

 

MUUTA 

Muista äänestää eduskuntavaaleissa! 

Eduskuntavaalit ovat tänä keväänä. Ennakkoäänestys on 22.-25.2 ja itse vaalipäivä 

2.4. 

Nuorten äänestysaktiivisuus on ollut hyvin heikkoa edellisissä vaaleissa, kuten 

kuntavaaleissa ja aluevaaleissa. Pitää muistaa, että äänestäminen vaaleissa on 

jokaisen 18-vuotiaan oikeus ja sillä voi vaikuttaa omiin asioihin. 

Äänestyspaikat löydät oman kunnan nettisivuilta hyvissä ajoin ennen äänestyspäiviä. 

Sopivan ehdokkaan, jota voit äänestää, löydät esimerkiksi tekemällä vaalikoneita 

(Yle, Itä-Savo). 

Jokaisella nuorella täytyy olla mahdollisuus vaikuttaa ja äänestäminen on juuri 

sellainen mahdollisuus. 

 

 


