16.6.2021

Sinut on hyväksytty opiskelijaksi Joensuun yhteiskoulun lukion (yleislinjalle, musiikin ja
ilmaisun linjall tai urheilulinjalle) syksystä 2021 alkaen.
1. Opiskelupaikan varmistaminen
Opiskelupaikan vastaanottaminen tulee varmistaa opintopolku.fi palvelussa sähköpostiisi
saamasi linkin kautta. Varmista opiskelupaikkasi viimeistään 20.6. mennessä.
Jos kuitenkaan tämä tapa/aikataulu ei jostain syystä kohdallasi ole ollut mahdollista, tieto
paikan vastaanottamisesta on oltava lukiolla viimeistään torstaina 1.7.2021. Mikäli
ilmoitusta ei tule siihen mennessä, opiskelupaikka katsotaan peruuntuneeksi. Jos perut jo
vastaanotetun paikkasi, ilmoita siitä sähköpostilla (esa.raty@joensuu.fi) tai puhelimitse
(050 592 8082) rehtori Esa Rädylle mahdollisimman pian.
Mikäli emme ole vielä saaneet 1. vuoden ainevalintojasi (esim. olet ensisijaisesti hakenut
johonkin muuhun lukioon), pyydämme täyttämään ja toimittamaan meille ainevalintakortin,
jonka lähetämme sinulle postitse. Sen saat tulostettua myös lukiomme kotisivuilta kohdasta
”opiskelijaksi”. Valinnaisista opintojaksoista saat lisätietoja lukiomme kotisivulta
www.joensuu.fi/jyk/opiskelijaksi - avaa hakijan opas. Voit lähettää ainevalintakortin myös
sähköisesti lukujärjestyksentekijä Jari Rokkilalle (jari.rokkila@edu.joensuu.fi).
2. Tärkeää lisäinfoa valituille sähköisessä muodossa
Kaikki tärkeä informaatio ei ole tässä kirjeessä, vaan löydät muut asiakirjat lukiomme
internet-sivustoltamme tai suorasta linkistä www.joensuu.fi/jyk/opiskelijaksi/valituille.
3. Oppivelvollisuus laajenee
Materiaalit
Uudistumisen seurauksena opiskelija saa lukiolta ensimmäisinä koulupäivinä käyttöönsä
tietokoneen tarvittavine ohjelmistoineen ja pääosin sähköisen oppimateriaalin.
Koulumatkat
Koulumatkatuki riippuu siitä, oletko oppivelvollisuusikäinen vai et. Lisätietoja KELAn sivuilta,
https://www.kela.fi/oppivelvollisuus-laajenee Opiskelija toimittaa Kelan koulumatkatuen
paperilomakehakemuksensa henkilökohtaisesti lukion kansliaan aikaisintaan elokuussa.
Koulumatkatuettujen bussilippujen saamista varten koulusihteeri kirjoittaa todistuksen
opiskelijalle.
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4. Ensimmäisen jakson lukujärjestyksesi ja Wilmatunnuksesi
selviävät sinulle viimeistään ensimmäisen koulupäivän aikana. Emme ota vastaan
kaveruuksiin perustuvia luokkatoiveita. Huoltaja saa Wilman toimimaan, kunhan
opiskelijan tunnukset on saatu toimimaan lukuvuoden alussa
5. Lukuvuoden alkaminen
Lukuvuosi 2021-2022 alkaa keskiviikkona 11.8.2021 kello 9.00 kokoontumisella lukion
opiskelijaravintola Masuuniin (1.kerros). Mikäli jokin pakottava syy estää lukioon tulemisen
ensimmäisenä päivänä, on siitä ilmoitettava koulun kansliaan sähköpostitse joko
koulusihteerille, kirsi.kakkonen@joensuu.fi tai rehtorille, esa.raty@joensuu.fi .
6. Lukion kanslian aukiolo
Ennen lukuvuoden alkua lukion kanslia avautuu elokuun alkupäivinä, voit tarkistaa
aukioloajat mm. lukion kotisivuilta kohdasta ”ajankohtaista”.
Hyvää ja virkistävää kesää!
rehtori Esa Räty
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