
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 19.1.2023 KLO 12.00 

JAKSON 3 ARVIOINNIT WILMASSA 

Jokaisen opiskelijan on tarkistettava huolellisesti wilmasta oma tämänhetkinen 

kokonaiskurssi- tai opintopistemääränsä → tulosteet / opintosuoritusote. 

Kolmosilla on menossa jo loppusuora, ja keväällä 2023 valmistuvilla olisi tässä 

vaiheessa hyvä olla koossa noin 70 kurssia. Kakkosilla lukio-opinnot ovat nyt 

puolessa välissä ja opintopistekertymän olisi hyvä olla 84-92 opintopistettä. Ykkösten 

osalta   24-32 opintopistettä on hyvä saavutus. Erityisen tärkeää on huolehtia siitä, 

että tälle vuodelle valitut eri oppiaineiden pakolliset kurssit/opintojaksot tulevat 

suoritetuksi. 

Kevään 2023 yo-kirjoituksiin osallistuvat, huolehtikaa, että olette kirjoituskelpoisia 

valitsemissanne yo-tutkintoaineissa. Kirjoituskelpoisuus täytyy, kun oppiaineen 

pakolliset kurssit on suoritettu.  

Lukion päättötodistuksen saamiseen liittyen on muistettava: opiskelija on suorittanut 

lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut kaikkien oppiaineiden oppimäärät 

hyväksytysti ja lukion vähimmäiskurssimäärä 75 kurssia täyttyy. 75 kurssiin tulee 

sisältyä vähintään 10 syventävää kurssia. 

3. jakson T-merkinnät (täydennettävät kurssit/opintojaksot) on saatava kuntoon 4. 

jakson aikana. Tieto, mitä sinulta puuttuu täydennystä vaativasta suorituksesta, löytyy 

wilmasta kohdasta Opinnot. Kun avaat oppiaineen suoritukset, saat plussasta auki T-

merkinnän lisätiedot. Ryhmänohjaaja voi näyttää kohdan opiskelijoille Lassi/Liisi 

Lyseolaisen suorituksista. 

K-merkintä (keskeytynyt kurssi/opintojakso) tarkoittaa, että kurssi/opintojakso on 

käytävä uudelleen. Mikäli jossakin oppiaineessa on useampi hylätty (arvosana 4) 

kurssi/opintojakso, niin tukitoimet ovat tarpeen. Opiskelijan tulee tällöin ottaa yhteyttä 

kyseisen aineen opettajaan ja pohtia, miten opintoja kannattaa jatkaa.  

OPPIAINEEN OPPIMÄÄRÄN ARVIOINTI 

Abit: Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskeltujen 

pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien arvosanojen 

aritmeettisena keskiarvona. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa 

olla hylättyjä kurssiarvosanoja (4) enintään seuraavasti: 

● 1-2 kurssia: 0 

● 3-5 kurssia: 1 

● 6-8 kurssia: 2 

● 9 kurssia tai enemmän: 3 



Ykköset ja kakkoset: Hylättyjä arvosanoja pakollisissa ja 

valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa saa olla enintään 

seuraavasti: 

● 2-5 opintopistettä: 0 opintopistettä 

● 6-11 opintopistettä: 2 opintopistettä 

● 12-17 opintopistettä: 4 opintopistettä 

● 18 opintopistettä tai enemmän: 6 opintopistettä 

 

YKKÖSET:  

Kotitehtävien tärkeydestä sekä oman opiskelutekniikan löytämisestä 

Syyslukukauden aikana on lukio-opintoja aloittaville puhuttu paljon 

opiskelutekniikoista eri aineissa. Ihmisillä on erilaisia tapoja oppia; toiset oppivat 

paremmin kuuntelemalla, toiset kirjoittamalla toiset taas lukemalla, ja useimmat näitä 

yhdistelemällä. Lukiossa on tärkeää suhtautua opiskeluun vakavasti ja olla aina 

mukana asioissa, joita tunnilla käsitellään. Etenkin kokeisiin valmistautumista 

helpottaa, kun tietää, mitä aiheesta on opiskeltu. 

Työskentelyrauha oppitunneilla on kiinni jokaisesta luokassa olevasta 

opiskelijasta. Älä siis häiritse muita äläkä itseäsi  (kännykkää et oppitunneilla 

tarvitse). Oppituntien tehtäväannot  eli läksyt ovat osa kunkin opintojakson 

suorittamista. Usein tehtävien tekemistä ehditään aloittaa jo oppitunnilla, mutta koko 

lukio-opintojen ajan läksyjä pitää tehdä ja uusia asioita opiskella myös kotona.  

On myös tärkeää hoitaa opintojaksolla tehtäväksi annetut laajemmat oppimistehtävät 

opettajan ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Rästiin jääneet läksyt, kokeet ja muut 

tehtävät hidastavat opintojen etenemistä ja aiheuttavat henkistä rasitusta. 

Suunnitelmallisuus tukee opiskeluasi. Opintoja tietenkin suunnitellaan opojen ja 

ryhmäohjaajien avustamana. Kuitenkin jokainen lukiolainen on viime kädessä itse 

vastuussa opintojensa etenemisestä suunnitelmien mukaisesti. Lukiossa on 

tärkeää löytää itselle paras tapa oppia. Oman jaksokohtaisen lukusuunnitelman 

tekeminen auttaa hallitsemaan ajankäyttöä ja tukee kokeisiin valmistautumista ja 

laajempien kirjallisten tehtävien valmistumista ajallaan. 

Yläkoulussa hyvin pärjänneille sekä huolella joka aineeseen panostaneille 

opiskelijoille lukiossa opiskelu ei välttämättä ole ollut suuri muutos, sillä lukio-opiskelu 

on joltakin osin aika samanlaista. Lukemista ja tehtävää on tietenkin koko jakson 

ajan, mutta kun varaat sopivasti aikaa läksyihin sekä muihin tehtäviin ja keskityt 

siihen mitä olet tekemässä, niin selviät kaikesta paremmin. 

  

KAKKOSET JA KOLMOSET: Kotitehtävien tärkeydestä 



On tärkeää suhtautua opiskeluun vakavasti ja olla aina mukana asiassa, jota 

tunnilla käsitellään. Etenkin kokeisiin / YO-kokeisiin valmistautumista helpottaa, kun 

tietää, mitä aiheesta on opiskeltu. Työskentelyrauha oppitunneilla on kiinni 

jokaisesta luokassa olevasta opiskelijasta. Älä siis häiritse muita äläkä itseäsi  

(kännykkää et oppitunneilla tarvitse). Oppituntien tehtävänannot  eli läksyt ovat osa 

kunkin opintojakson suorittamista. Usein tehtävien tekemistä ehditään aloittaa jo 

oppitunnilla, mutta koko lukio-opintojen ajan läksyjä pitää tehdä ja uusia asioita 

opiskella myös kotona. On tärkeää hoitaa opintojaksolla tehtäväksi annetut laajemmat 

oppimistehtävät opettajan ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Rästiin jääneet 

läksyt, kokeet ja muut tehtävät hidastavat opintojen etenemistä ja aiheuttavat henkistä 

rasitusta. 

 

AJOTUNNIT, TYÖHAASTATTELUT YMS. 

Huomaa, että yllä mainitut ja vastaavat asiat tulee sopia kouluajan ulkopuolelle. Ne 

eivät ole hyväksyttäviä syitä poissaoloon oppitunnilta. 

KAKKOSTEN VANHEMPAINILTA ENSI TIISTAINA 24.1. KLO 18.00 

Toisen vuosikurssin vanhempainilta pidetään ensi tiistaina ja tilaisuus alkaa klo 18.00. 

Käsiteltävinä asioina ovat mm. yo-tutkinto ja sen hajauttaminen sekä vanhojen päivä 

ja muut ajankohtaiset asiat. Kutsu vanhempainiltaan laitetaan huoltajille wilmalla. 

ADOBEN OHJELMAT KÄYTÖSSÄ EDU.SAVONLINNA-TUNNUKSILLA 

Kaikille opiskelijoille ja opettajille on luotu edu.savonlinna-sähköpostiosoitteet. 

Olethan muistanut käydä hyväksymässä käyttöehdot Wilman lomakkeissa, jotta 

tunnuksesi toimivat myös 31.1. jälkeen? 

Edu.savonlinna-tunnuksella saat käyttöösi Adoben monia palveluita, mm. 

Photoshopin ja Creative Expressin, joka on jo joillekin tuttu oppitunneilta. Käy 

tutustumassa palveluihin. 

Mene Adoben kirjautumissivuille. Älä luo uutta tiliä äläkä jatka muiden palveluiden 

kautta, vaan kirjoita edu.savonlinna-sähköpostiosoitteesi ja kirjaudu sisään omalla 

salasanallasi. Sen jälkeen pääset selaamaan ja käyttämään sovelluksia. Voit myös 

opiskella eri sovellusten käyttöä opastusohjelmien avulla. 

ELEKTRONIIKAN PERUSTEET 

Lukion toisen vuosikurssin opiskelijoille suunnattu LUT-yliopiston Sähkötekniikan 

Elämää ja elektroniikkaa -kurssi järjestetään jälleen kevätlukukaudella 2023 

https://auth.services.adobe.com/fi_FI/index.html?callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fadobeid%2Fadobedotcom2%2FAdobeID%2Ftoken%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.adobe.com%252Ffi%252F%2523old_hash%253D%2526from_ims%253Dtrue%253Fclient_id%253Dadobedotcom2%2526api%253Dauthorize%2526scope%253DAdobeID%252Copenid%252Cgnav%252Cread_organizations%252Cadditional_info.projectedProductContext%252Cadditional_info.roles%26state%3D%257B%2522ac%2522%253A%2522%2522%252C%2522jslibver%2522%253A%2522v2-v0.38.0-17-g633319d%2522%252C%2522nonce%2522%253A%25221340184268226496%2522%257D%26code_challenge_method%3Dplain%26use_ms_for_expiry%3Dtrue&client_id=adobedotcom2&scope=AdobeID%2Copenid%2Cgnav%2Cread_organizations%2Cadditional_info.projectedProductContext%2Cadditional_info.roles&denied_callback=https%3A%2F%2Fims-na1.adobelogin.com%2Fims%2Fdenied%2Fadobedotcom2%3Fredirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.adobe.com%252Ffi%252F%2523old_hash%253D%2526from_ims%253Dtrue%253Fclient_id%253Dadobedotcom2%2526api%253Dauthorize%2526scope%253DAdobeID%252Copenid%252Cgnav%252Cread_organizations%252Cadditional_info.projectedProductContext%252Cadditional_info.roles%26response_type%3Dtoken%26state%3D%257B%2522ac%2522%253A%2522%2522%252C%2522jslibver%2522%253A%2522v2-v0.38.0-17-g633319d%2522%252C%2522nonce%2522%253A%25221340184268226496%2522%257D&state=%7B%22ac%22%3A%22%22%2C%22jslibver%22%3A%22v2-v0.38.0-17-g633319d%22%2C%22nonce%22%3A%221340184268226496%22%7D&relay=106aee6f-4ff5-4460-946d-3b9ac6eaa6a6&locale=fi_FI&flow_type=token&idp_flow_type=login&ab_test=no-country-flag-row%2Csignin-failure-guidance-links&s_p=google%2Cfacebook%2Capple&response_type=token#/


Kurssin ilmoittautumislinkki: 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/07dae69a-812b-4eba-92b1-

5913ff322507?displayId=Fin2601570 

 

Ilmoittautumisaikaa on 31.1.2023 asti. Kurssin sähköinen esite, joka sisältää yllä 

mainitun ilmoittautumislinkin ja -ohjeet on osoitteessa: www.lut.fi/elper 

  

Kurssi alkaa tammi-helmikuun vaihteessa 2023 ja kestää kevätlukukauden. 

Perinteiseen tapaan kurssi suoritetaan verkkokurssina, ja siihen sisältyy yksi 

laboratoriopäivä yliopiston Lappeenrannan kampuksella. Kurssi on lukiolaisille 

maksuton. 

  

Lukio-opinnoissa kurssi sopii Tutkiva työskentely teknologialla (TO2) -

teemaopintojakoksi tai valinnaiseksi fysiikan opintojaksoksi. Lisäksi kurssin 

suorittamisesta saa viisi LUTin opintopistettä. 

  

LOKERIKKOJA SAATAVILLA  

Lokerikkoja on vapautunut opiskelijoiden käyttöön. Jos kiinnostuit asiasta, laita wilma-

viesti koulusihteeri Tuija Miettiselle. Lokerikon numeron ja avauskoodin opiskelija saa 

wilmalla. Avaus- ja sulkemisohjeet ovat lokerikkojen luona. Pääaulan ilmoitustaululla 

on lista, josta opiskelija näkee, missä päin koulua lokerikko on. Jos lokerikon käytössä 

on ongelmia, ota yhteyttä koulusihteeriin. 

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. Mikäli korotusta haluaa yrittää, siitä on kerrottava hyvissä 

ajoin opettajalle, jotta tämä voi suunnitella, miten korotusta varten tarvittava näyttö 

annetaan. 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/07dae69a-812b-4eba-92b1-5913ff322507?displayId=Fin2601570
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/07dae69a-812b-4eba-92b1-5913ff322507?displayId=Fin2601570
http://www.lut.fi/elper


Toinen mahdollisuus oppiaineen koko oppimäärän arvosanan korottamiseen on 

erillinen kuulustelu yo-kirjoitusten jälkeen. Ilmoittaudu myös siihen erillisellä 

lomakkeella 27.1. klo 14:ään mennessä. 

 

PENKKAREIDEN SUUNNITTELU  

Abien ryhmänohjaajat keskustelevat ja opastavat ryhmäänsä penkkareiden 

suunnittelussa. 

 

LAVAREDON KEIKKA LYSEOLAISILLE 

Aikaisemmasta infosta poiketen keikka on kokonaan ilmainen!!! Ai kannattaako 

mennä? Muinaisjäänteen (=apulaisrehtori) piti tarkistaa Youtubesta, mutta vaikutti 

siltä, että kannattaa! Olisi myös harmi esiintyjän kannalta, jos nuoren, nousevan 

artistin yleisö jäisi vähäiseksi. 

Ota ensi perjantaina 20.1. klo 20 mukaan henkkari tai kuvallinen KELA-kortti, jotta 

pääset sisään. Vain lyseolaisille! Tilaisuus on päihteetön. Lähtökohtaisesti kaikki 

koulun tapahtumat ja kaikki alle 18-vuotiaille avoimet tapahtumat ovat lain mukaan 

päihteettömiä. Mikäli joku haluaa keskustella asiasta, oikea osoite on rehtorin tai 

apulaisrehtorin kanslia, ei esimerkiksi opiskelijakunnan hallitus. 

 

ABIEN PÄÄTTÖKYSELY 

Abit, vastatkaa Lyseon päättökyselyyn, jotta saamme tärkeää palautetta arjestamme; 

missä olemme onnistuneet, mikä toimii ja mitä kehitettävää lukiomme toiminnassa on. 

Kysely avautuu ensi keskiviikkona 25.1. Arvostamme teiltä abeilta saatua palautetta 

ja hyödynnämme sitä Lyseon kehittämisessä ja eteenpäin viemisessä! Kysely on auki 

5.2.2023 saakka! Kiitos vastauksestasi! 

 

YK:N KYSELY ALLE 18-VUOTIAILLE 

Alla oleva info on ykkös- ja kakkosluokkalaisille Wilma-viestissä, josta saat linkit auki 

ja pääset vastaamaan kyselyyn. 

YK:n lapsen oikeuksien komitea kutsuu kaikki alle 18-vuotiaat osallistumaan 

konsultaatioon ympäristöstä ja ilmastonmuutoksesta. YK:n lapsen oikeuksien komitea 

valmistelee 26. yleiskommenttia, joka on virallinen YK:n ohjeistus siitä, mitä hallitusten 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchildrightsenvironment.org%2Fabout%2F&data=05%7C01%7CVirpi.Loikkanen%40savonlinna.fi%7Cc5eb0be5858f42c15c5508daf78dbb24%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C638094485350825479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mqXoD7OBamTouS2aaIgzmLNcVR7ogSzjNxQoOJwOm2s%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchildrightsenvironment.org%2Fabout%2F&data=05%7C01%7CVirpi.Loikkanen%40savonlinna.fi%7Cc5eb0be5858f42c15c5508daf78dbb24%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C638094485350825479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=mqXoD7OBamTouS2aaIgzmLNcVR7ogSzjNxQoOJwOm2s%3D&reserved=0


on tehtävä turvatakseen lasten oikeuksien toteutuminen ympäristökriisistä huolimatta. 

Luonnosversioon vaikuttivat näkemykset, joita saatiin 7416 lapselta 103 valtiosta. 

Lyseolla opiskelevia pyydetään osallistumaan kyselyyn. Lapsiasiavaltuutetun toimisto 

on kääntänyt englanninkielisen kyselyn kysymykset suomeksi ja ruotsiksi. Kyselyyn 

voi vastata 14.2. mennessä millä kielellä tahansa, sillä komitea käännättää vastaukset. 

Mitä enemmän yleiskommentissa saadaan lasten ääntä kuuluviin, sen parempi.   

Linkki kyselyn ohjeisiin 

Ystävällisin terveisin 

Lapsiasiavaltuutetun toimisto 

 

OSALLISTU KILPAILUUN 

Tänään satelee kivasti uutta lunta ja sitä on jo kertynyt sisäpihalle niin paljon, että täten 

julistetaan avatuksi lumiukko lumihenkilö lumiolentokilpailu. Osallistua saa yksin tai 

max kolmen hengen ryhmässä. Postaa kuva teoksesta instaan #lyskanlumiolento. 

Paras tekele palkitaan ensi viikolla kahvilipuilla. Käy siis rakentelemassa tänään, 

koska huomiseksi ennustetaan pakkasta. Huom. myös opettajat saavat osallistua! 

 

  

 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchildrightsenvironment.org%2Freports%2F&data=05%7C01%7CVirpi.Loikkanen%40savonlinna.fi%7Cc5eb0be5858f42c15c5508daf78dbb24%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C638094485350825479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dD%2BvcJLUw7e79x5Cdrhy11wFjg4AhNCi2XCS76DvzaY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchildrightsenvironment.org%2Freports%2F&data=05%7C01%7CVirpi.Loikkanen%40savonlinna.fi%7Cc5eb0be5858f42c15c5508daf78dbb24%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C638094485350825479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dD%2BvcJLUw7e79x5Cdrhy11wFjg4AhNCi2XCS76DvzaY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchildrightsenvironment.org%2Fchildren-and-young-people%2F&data=05%7C01%7CVirpi.Loikkanen%40savonlinna.fi%7Cc5eb0be5858f42c15c5508daf78dbb24%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C638094485350825479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pyrIAQn7TVsiH%2FGBOqOgtrQ6YTyjtGnR%2BmxyHYDC3No%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fchildrightsenvironment.org%2Fchildren-and-young-people%2F&data=05%7C01%7CVirpi.Loikkanen%40savonlinna.fi%7Cc5eb0be5858f42c15c5508daf78dbb24%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C638094485350825479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pyrIAQn7TVsiH%2FGBOqOgtrQ6YTyjtGnR%2BmxyHYDC3No%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flapsiasia.fi%2Fkysely-helmikuu-2023&data=05%7C01%7CVirpi.Loikkanen%40savonlinna.fi%7Cc5eb0be5858f42c15c5508daf78dbb24%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C638094485350825479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X5iEmzYLCe6RnLuL02nBHHnZZiHITgxhEKr6U7xA84g%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flapsiasia.fi%2Fkysely-helmikuu-2023&data=05%7C01%7CVirpi.Loikkanen%40savonlinna.fi%7Cc5eb0be5858f42c15c5508daf78dbb24%7C66efce4db8db44bea67bb9637ded8d23%7C1%7C0%7C638094485350825479%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=X5iEmzYLCe6RnLuL02nBHHnZZiHITgxhEKr6U7xA84g%3D&reserved=0
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