
Tervetuloa koulutyön pariin



Henkilökunta

• Sari Kekki aloittanut opinto-
ohjaajana 9.8.2022
• 1. jaksossa keskittyy TL22-ryhmien 

OP01-opintojaksojen opetukseen

• Sanna Pirttisalo palannut 
hoitamaan musiikin lehtorin 
virkaansa 1.8.2022

• Yhteisiä opettajia lyseon lukion 
kanssa;
• Booth Anna: ENA
• Gaskin Hanna: UE, HI
• Laamanen Terhi: BG, GE
• Lehmusoksa Tiina: TE
• Muinonen Arto: BG, GE
• Sairanen Kati: ÄI
• Silvennoinen Heli: MAA
• Soini Hannu: LI
• Soini Rea: LI
• Ursin Jouni: KE
• Välimaa Titta: Kuvataiteen paikallisia 

oppiaineita



Sosterin ohjeet koronavirustilanteeseen liittyen

• voimassa vain THL:n yleinen 
maskisuositus

• opiskelija, opettaja tai muu 
oppilaitoksessa työskentelevä ei 
saa tulla koululle, jos hänellä on 
sairastumiseen viittaavia oireita

• hygieniasta huolehtimien: 
yskimishygienia, säännöllinen 
käsienpesu, käsidesin käyttö, 
turhien kontaktien välttäminen



Käytännön ryhmänohjausasiat

• Opiskelijailmoitus
• Tarkista tietojen paikkaansa pitävyys ja korjaa tarvittaessa

• Poissaolot 
• kaikki poissaoloasiat hoitaa lv. 2022-23 osalta Reima
• Kuittaa siis poissaolot ilmoittamalla syy niille → wilmaan viesti tai käynti

• Yo-kirjoitukset
• Onko kaikki ok syksyn 2022 osalta?
• Esim. yksi eritysjärjestelyhakemus tehdään ke 17.8.

• Kurssivalinnat
• Moni Teistä on jo käynyt keväällä tai alkusyksynä luonani, Sari myös hoitanut asioita, 

olemme tietoisia Lyseon kursivalinnoistanne, jos olette ne meille välittäneet; Emma, 
Saana, Veikka, Anni V., Katri, Marjut, Moona, Ian, Apollonia, Inga



Käytännön ryhmänohjausasiat

• Syksyn -22 lakkiaiset, kalenteri mahdollistaisi kaksi lakkiaispäivää
• Pe 2.12. klo 13 Melartin-salissa

• Juhlapäivän jälkeen normaali viikonloppu

• Ma 5.12. klo 13 Melartin-salissa
• Juhlapäivän jälkeen itsenäisyyspäivä

• Kuulisimme mielellään lakitettavien mielipidettä asiassa, tsekataan pystytänkö 
tekemään päätös jo nyt

• Opintomatkoille osallistuminen
• Jos toteutamme näitä, periaatteena se, että tilan riittäessä, mukaan voi tulla, 

emme varaa erillisiä lisäautoja ”nelosille”, näissä tiedustelut aina Reiman 
kautta



1. Jakson aikatauluasiat

• Opiskelijakuvaus 16.8.02022
• Nelosista ei ole otettu normaalisti ryhmäkuvaa, kuinka haluatte
• Teistä kaikista taitaa olla koulun sisäiseen käyttöön varattu kuva, ei siis tarvetta 

koulun takia tulla kuvaan

• Pe 19.8. uusintakuulustelumahdollisuus
• Ilmoittautumiset opettajine lokerikkoihin ti 16.8. iltaan mennessä

• To 1.9. syksyn yo-kokeisiin liittyvä info yo-kokelaille
• kerrataan kokeiden käytännön järjestelyt sekä varmistetaan, että kokelailla on kokeis-

sa tarvittava päätelaite ja tarvittava käyttötaito

• To 1.9. nelosten ryhmänohjaus yo-infon jälkeen

• Ma 12.9. – ma 26.9. syksyn 2022 yo-kokeet

• Ke 14.9. – ti 20.8. opintojakso- ja kurssivalintoja voi tehdä Lyseon lukion II jakson 
kurssitarjottimeen



Opiskeluhuoltopalvelut

• Terveydenhoitaja Jonna Pelkonen, vastaanottotila ennallaan, Taidelukiolla ke ja to 
klo 8 – 16, muiina aikoina Lyseon lukiolla

• Koulupsykologi Martti Muttonen, vastanottotila k-talolla, ajanvaraus wilman
kautta

• Koulukuraattori Niina Pietikäinen, vastaanottotila huone 110, ruokalan 
käytävällä, tvattavissa aina ma, ti, pe ja joka toisen viikon to

• pedagogista tukea antaa erityisopettaja Annele Rontu

• lisäksi hänen testaa lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyvät asiat kaikilta 
opiskelijoilta

• vastaanottotila ns. neuvotteluhuone



Opiskelijamäärä ja tuntikehys

• Opetusta yms., varten Taidelukiolla on käytössään 509 
vuosiviikkotuntia
• esim. YH02 kurssin / opintojakson opetus vie tästä potista 1,1 

vuosiviikkotuntia
• opiskelijamäärämme on kasvanut, mutta opetukseen käytettävä tuntikehys ei
• tämä on ymmärrettävää, koska oppivelvollisuuslain aiheuttamat velvoitteet 

aiheuttavat kustannuksia Savonlinnan kaupungille
• Tästä johtuen olemme joutuneet puolittamaan joidenkin kurssien opetuksen, 

opetusta siis annetaan 19 tuntia 38 tunnin sijaan → tuntikehys alenee 0,5 
vuosiviikkotuntia / kurssi tai opintojakso, tällaisilla kursseille on ollut vai vähän 
valitsijoita (alle 12)

• Lisäksi haemme säästöjä kuviksesta (n. 3 vuosiviikkotuntia) ja musiikista (n. 4 
vuosiviikkotuntia), tiimit pohtivat tätä parhaillaan



Kulkeminen ja oleminen

• koulun ulko-ovet ovat auki 
koulupäivisin klo 7 – 17

• koululla voi olla aikavälillä 7 – 21:30

• koululta voi hankkia oman kulkukortin
• kertamaksu 20€

• kasvatusoptimismi vallalla!

• taikkarin pelisäännöt
• koulussa, koulun / Musiikkiopiston 

alueella ei saa tupakoida

• päihteettömyys



Lomat

Loma Alkaa Päättyy

Syysloma 24.10.2022 28.10.2022

Joululoma 22.12.2022 8.1.2023

Talviloma 27.2.2023 3.3.2023

Pääsiäinen 7.4.2023 10.4.2023



Oikein mukavaa lukuvuotta
Teille kaikille


