
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 26.1.2023 KLO 12.00 

MITÄ KUULUU? 

Kevätlukukausi on hyvässä vauhdissa. Mitä sinulle kuuluu, lyskalainen? 

OPISKELUN TUKI 

Jos koet kaipaavasi jonkin aineen opiskeluun tukea, ota rohkeasti yhteyttä 

aineenopettajiin ja sovi tuki- tai lisäopetuksesta. Tukea on saatavilla! Myös 3. jakson 

keskeneräisten kurssien/opintojaksojen (T-merkinnät) loppuun saattamiseen voit 

saada ohjausta ja tukea! 

OPISKELUHUOLTOPALVELUT 

Muista hyödyntää tarvittaessa Lyseon opiskeluhuoltopalveluja. Kotisivulla olevasta 

Lyseolaisen oppaasta löytyvät yhteystiedot ja kuvaukset eri toimijoiden palveluista: 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/222/article-10795 

 

LUPA- JA KORTTIKOULUTUKSET 

Tarvitsetko esimerkiksi kesätöissä hygienia- tai anniskelupassia? Kortti- ja 

lupakoulutuksia voit suorittaa yhteistyöoppilaitoksissamme.  

Samiedun kortti- ja lupakoulutukset 

Savonlinnan lukioissa opiskelevat opiskelijat saavat korttikoulutukset -50% hintaan 

Samiedun sivuilla näkyvistä hinnoista. Ilmoittautuminen koulutuksiin Samiedun 

koulutuskalenterin kautta. Opiskelijan tulee kirjata ilmoittautumislomakkeen 

“lisätietoja”-kohtaan, että hän opiskelee Savonlinnan lyseon lukiossa, niin hän saa 

koulutuksen jälkeen laskun oikealla alennetulla hinnalla. Lisätietoja 

opintokoordinaattori Matti Heinoselta. 

Xamkin koulutuskalenteri 

Xamkin avoimen amk:n koulutuskalenterin kautta voit myös etsiä lukiolaiselle 

soveltuvia kortti- ja lupakoulutuksia. Avoimen amk:n opintojaksot ovat lukiolaisille 

maksuttomia, mutta kortti- ja lupakoulutusten viranomaismaksut lukiolaisen tulee 

maksaa. 

 

Huom. Kevään projektiviikolla ainoastaan Xamkin matkailu- ja ravitsemisalan 

projektiin osallistuvat opiskelijat (osallistujamäärä 25-30) voivat suorittaa 

hygieniapassin projektiviikon aikana. Anniskelupassikoulutusta ja pelkkiä 

passikoulutuksia ei ole tarjolla projektiviikon aikana. 

https://savonlinnanlyseonlukio.onedu.fi/verkkojulkaisut/zine/222/article-10795


 

 

ABIEN PÄÄTTÖKYSELY 

Abit, toivomme, että vastaatte Lyseon päättökyselyyn, jotta saamme tärkeää 

palautetta arjestamme - missä olemme onnistuneet, mikä toimii ja mitä kehitettävää 

lukiomme toiminnassa on. Jos et ole vielä vastannut kyselyyn, tee se nyt RO-tuokiolla! 

Arvostamme paljon teiltä abeilta saatua palautetta ja hyödynnämme sitä Lyseon 

kehittämisessä ja eteenpäin viemisessä! Kiitos vastauksestasi! 

PENKKARI- JA VANHOJENPÄIVÄJÄRJESTELYISTÄ 

Muistattehan, että penkkari- ja vanhojenpäiväjärjestelyt ja suunnittelut tehdään 

oppituntien ulkopuolella esim. hyppytuntien aikana. Abit muistakaa, että ”Närästys”-

lehden ja abivideon tulee olla hyvissä ajoin ryhmänohjaajien tarkastettavana. 

Ryhmänohjaajat auttavat penkkaripäivän ja vanhojenpäivän käytännön järjestelyissä. 

HUOM! Abit keskustelevat tänään RO-tuokiolla mm. abilakanoiden teosta! 

YO-TREENEIHIN ILMOITTAUTUMINEN 

Vielä ehtii ilmoittautua huomiseen klo 14:ään mennessä. Ilmoittautumislomakkeita ja -

postilaatikko on hallintoaulassa. Huomaa, että voit ilmoittautua vaikka kaikkiin niihin 

oppiaineisiin, jotka kirjoitat tänä keväänä. Käytä hyväksesi tilaisuus valmistautua ohjatusti 

yo-kirjoituksiin! 

PRELIMINÄÄRIT 

Preliminääri on yo-kokeen harjoituskoe. Opettajat ovat ilmoittaneet preliminäärikokeiden 

aikatauluista opiskelijoilleen. 

Preliminäärien aikataulut: 

● englanti ja lyhyt saksa 8.2. klo 8-14 

● äidinkieli 9.2 klo 9-15 

● ruotsi ja kemia 10.2. klo 8-14 

● äidinkieli 13.2. klo 8-16 

● biologia ja maantiede 14.2. klo 11-15.30 

● matematiikka 21.2. klo 8-16 

● fysiikka 7.3. klo 9-15 

● uskonto yo-treenien yhteydessä, päivämäärä ilmoitetaan myöhemmin 

YO-LASKUT 



Kevään yo-laskujen eräpäivä on tänään. Hoidathan maksusi!  

 

TALOUSGURU-KILPAILUN TULOKSET JA PALKINTOJEN JAKO 

Tämän lukuvuoden parhaat koulumme talousgurut ovat selvillä. Kilpailussa oli kaksi 

sarjaa: tyttöjen ja poikien sarjat.  Osallistujia oli valitettavan vähän, vain viisi 

osallistujaa. Palkituksi tulivat:  

● poikien sarja:Tuomas Heikkilä 150€ ja Paavo Temonen 100€.  

● tyttöjen sarja: Sofia Toropainen 150€.  

Tuomas Heikkilän vastaus lähetettiin parhaana suorituksena valtakunnalliseen 

loppukilpailuun. Koulun palkitsemiset suoritetaan  myöhemmin, kun lahjoittajan J.P. 

Kotilaisen  vierailuaikataulu koulussamme selviää. Kiitokset kaikille osallistujille.  

T: Harri 

 

KOULUMATKATUKI 

Koulumatkatuen piiriin kuuluvat abit voivat vielä ladata matkakorttia, viimeinen 

latauspäivä on perjantai 3.2.23! Matkahuollon toimipiste linja-autoasemalla on avoinna 

ma-pe klo 12 - 16. Voi maksaa vain kortilla. 

LÖYTÖTAVAROITA 

Vielä viime vuodelta on kansliassa hakemattomia 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. Voi 

noutaa kansliasta tuntomerkkejä vastaan. 

USB-liitin 

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

POLKUPYÖRÄN VALO 

Löytynyt koulun pihalta kevätlukukauden alussa. Voi noutaa kansliasta 

tuntomerkkejä vastaan. 



LUMIOLENTOKILPAILU 

Palkinnon saajille (3 opiskelijaa) on ilmoitettu henkilökohtaisesti. Hyviä kahvihetkiä! 

 

SAVONLINNAN KAUPUNGIN KESÄTYÖPAIKAT 

Savonlinnan kaupunki tarjoaa kesätyöpaikkoja koululaisille ja opiskelijoille touko-

elokuun välisellä ajalla. Kesätyöpaikkoja voivat hakea vähintään 16 vuotta täyttäneet 

koululainen/opiskelija, joka on kirjoilla jossakin oppilaitoksessa tai on kevään 

abiturientti. Keväällä ammatillisen tutkinnon suorittanutta ei rinnasteta 

koululaiseen/opiskelijaan. Joihinkin työtehtäviin valittavilta vaaditaan 18 vuoden ikää. 

Kesätyön kesto on pääsääntöisesti 1–2 kuukautta. Kesätyössä palkka koululaisille ja 

opiskelijoille kokoaikatyöstä on alkaen 932,79 €/kk ja ammattiopintojen 

edellyttämissä työharjoittelupaikoissa alkaen 1021,24 €. Osa-aikatyön palkka 

määräytyy työtehtävän tuntimäärän/osa-aikaprosentin mukaan. 

Huom! Kesätyöpaikojen hakuajoissa on eroja työyksiköiden välillä. 

Esihenkilöt käsittelevät hakemukset ja kutsuvat mahdolliseen haastatteluun. Kaikille 

hakijoille ilmoitetaan valinnoista.  

Kirjastoapulainen 

 Tehtävänimike: kirjastoapulainen, yhteensä 3 paikkaa 

- Savonlinnan pääkirjasto Joeliin 3 työntekijää, 2kk/työntekijä, aikaväli kesä-

elokuu. 

- Toimistotyöaika 36,25 h/viikko 

Tehtäviin kuuluu asiakaspalvelu, aineiston käsittely ja järjestäminen sekä 

muita kirjastoapulaisen tehtäviä. Tehtävässä vaaditaan sosiaalisia taitoja, 

tietoteknistä osaamista, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä tarkkuutta 

ja huolellisuutta. 

Haethan Kirjaston kesätyöpaikkoja 24.2.2023 klo 15.00 mennessä 

Kuntarekry-järjestelmässä. 

Yhteyshenkilö: Sanna Kukkonen, informaatikko, puh. 044 417 4420, 

sanna.kukkonen (at) savonlinna.fi 

Museoapulainen 

Tehtävänimike: museoapulainen, yhteensä 5 paikkaa 



Ajankohta: 

- 2 työntekijää 5.6.–4.8. 

- 2 työntekijää 26.6.–25.8. 

- 1 työntekijä 2.5.–1.8. 

Ilmoita paikkaa hakiessa, mille työjaksolle haet töihin. (Museo on suljettu 

juhannuksena 23.–24.6.2023.) 

Tehtävänkuvaus: 

- Erilaiset tehtävät museolaivoilla, pihalla ja näyttelytiloissa: mm. 

asiakaspalvelu ja risteilylipunmyynti museolaivoilla, näyttelyiden valvonta, 

aktiivinen läsnäolo ja vuorovaikutus museokävijöiden kanssa. 

- Yleisöopastuksia päivittäin: suomi/englanti, valmiin tekstin ja perehdytyksen 

pohjalta. 

Tehtävän vaatimukset: 

- Vähintään 17 v. ikä, asiakaspalveluhenkisyys, kyky itsenäiseen ja oma-

aloitteeseen työhön, vastuullisuus. 

- Reippaus, positiivisuus, ulospäin suuntautuneisuus, esiintymistaito suomeksi 

ja englanniksi, muut kielet lasketaan eduksi. 

Työaika on yleistyöaika 38,25 h/vko ja se sijoittuu yleensä klo 9–18 välille, työ 

sisältää myös viikonlopputöitä sekä satunnaisesti ilta-aikaan tehtäviä töitä. 

Haethan Museon kesätyöpaikkoja 12.2.2023 klo 15.00 mennessä Kuntarekry-

järjestelmässä.  

Huom! SEURAA SÄHKÖPOSTIASI. Haastattelukutsu lähetetään pe 24.2. 

mennessä sähköpostilla. 

Yhteyshenkilöt: asiakasneuvoja Piia Karjalainen piia.karjalainen(at)savonlinna.fi 

044 417 4471 ja  

museoamanuenssi Anne Väänänen anne.vaananen(at)savonlinna.fi 044 417 

4464. 

Vapaa-aikatoimessa yhteensä 3 kesätyöpaikkaa  

Leiriohjaaja-uimaopettaja, Kerimäki 

-ajalle 26.6.-23.7.2023 



-toimii yhtenä liikuntaleirin ohjaajana ja apuopettajana rantauimakoulussa 

-työaika 30 tuntia viikko, osa-aikainen työ 

Yhteyshenkilö: vapaa-aikaohjaaja Tarmo Malinen, 044 417 5103 

Uinninvalvoja 1, Heikinpohjan ranta 

-ajalle 5.6.-16.7.2023 

-Uinninvalvojan pätevyys vaaditaan 

-työaika 30 h/viikko, osa-aikainen työ 

        Yhteyshenkilö, vapaa-aikapäällikkö Simo Räty, 044 417 4221 

Uinninvalvoja 2, Punkaharjun uimalaitos 

-ajalle 26.6.-6.8.2023 

-Uinninvalvojan pätevyys vaaditaan 

-työaika 30 h/viikko, osa-aikainen työ 

         Yhteyshenkilö: liikunnanohjaaja Sami Itkonen, 044 417 5443 

Haethan Vapaa-aikatoimen kesätyöpaikkoja 24.2.2023 klo 15.00 mennessä 

Kuntarekry -järjestelmässä. 

  

Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista sähköpostilla. Esihenkilöt käsittelevät 

hakemukset ja kutsuvat mahdolliseen haastatteluun.  Valituksi tulleiden tulee esittää 

voimassa oleva opiskelutodistus. 

Savonlinnassa 23.1.2023 

SIVISTYSVIRASTO 

 


