
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 13.8.2020 KLO 12.00 

KUULUMISET 

Ryhmänohjaaja kyselee opiskelijoiden kuulumisia; Miten opiskelu on käynnistynyt? Onko opiskeluun 

tai koulun käytänteisiin liittyviä kysymyksiä tai epäselvyyksiä?  

OPISKELIJATIETOLOMAKKEIDEN PALAUTUS 

Jatkavien opiskelijoiden ryhmänohjaajat keräävät ryhmänsä opiskelijoilta opiskelijatietolomakkeet ja 

palauttavat ne aakkostettuna koulusihteerille tänään RO-tuokion jälkeen. 

OPINTO-OHJAAJIEN VASTUURYHMÄT 

Lukio-opintojen ja jatko-opintojen suunnitteluun liittyvissä asioissa opinto-ohjaajat auttavat teitä 
mielellään. Jos kaipaat ohjausta asiassa, joka ei ole kiireellinen jo nyt 1. jakson ja lukuvuoden 
aloituksen osalta, ole opoihin yhteydessä vasta muutaman viikon kuluttua, kun lukuvuosi on saatu 
käyntiin. Opinto-ohjaus ja ”vastuuopoilu” on jaettu perusryhmittäin seuraavasti: 

Sara Jakonen 

• LL20b, LL20c, LL20d, LL20e 
• LL19a, Ll19b, Ll19c 
• LL18a, LL18b, LL18c, LL18d 
• LL17f 

Pia Riekkinen 

• LL20a 
• LL19d, LL19e 
• LL18e, LL18f 
• LL17f 

 

OPPIMISEN JA OPISKELUN TUKEA SAATAVILLA 

Jos koet kaipaavasi jonkin aineen opiskeluun tukea, ota rohkeasti yhteyttä aineenopettajiin ja sovi 

tuki-/ lisäopetuksesta. Tukea on saatavilla!  

Myös keskeneräisten kurssien (T-merkinnät) loppuun saattamiseen voit saada ohjausta ja tukea! 

Esimerkiksi äidinkielen keskeneräisiä kursseja voit tulla viimeistelemään ensi keskiviikkona 19.8. klo 

13.45 luokkaan 135. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja on paikan päällä ohjaamassa ja 

auttamassa sinua tarvittaessa. Tartu tähän hienoon mahdollisuuteen ja hoida kurssisi kuntoon!  

 

 

 

 

 



OPISKELUHUOLTOPALVELUT 

Lyseon opiskeluhuoltopalvelut ovat myös käytettävissä. Terveydenhoitaja Maija Aaltoon, kuraattori 

Patricia Furreriin ja koulupsykologi Martti Muttoseen saat yhteyden wilmalla tai puhelimitse. 

HUOM! 

Terveydenhoitajan vastaanotolle ei saa tulla sairaana (hengitystie- ja/tai vatsaoireisena, 

kuumeisena)! Mikäli opiskelija sairastuu koulupäivän aikana, tulee hänen lähteä heti kotiin. 

Tarvittaessa terveydenhoitajaan voi sitten ottaa yhteyttä Wilman kautta tai puhelimitse. Netissä voi 

tehdä koronaviruksen oirearvion Omaolo-kyselyn avulla, ja menetellä sen antamian ohjeiden 

mukaan. Kysely löytyy osoitteesta https://www.omaolo.fi/ 

SÄILYTYSLOKERIKKOJEN VARAAMINEN 

Ykkösten ryhmänohjaajat kierrättävät lokerikkojen varauslistan RO-tuokiolla. Listat palautetaan 

koulusihteerille. Jatkavien opiskelijoiden säilytyslokerot pysyvät ennallaan. 

Mikäli joku jatkava opiskelija on vailla säilytyslokerikkoa, tulee hänen ottaa suoraan yhteyttä 

koulusihteeri Tuija Miettiseen!  

ERITYISRUOKAVALIO- JA RUOKA-ALLERGIATIEDOT AJAN TASALLE 

Kaikkien Lyseossa opiskelevien, joilla on erityisruokavalio (laktoositon / gluteiiniton / kasvisruoka) tai 

ruoka-allergioita, tulee täyttää erityisruokavaliokaavake ja palauttaa se Lyseon 

ruokapalveluesimiehelle Hanne Niskaselle. Lomakkeita on saatavilla Lyseon hallintoaulasta. HUOM! 

Viime vuoden erityisruokavaliotiedot eivät siirry automaattisesti tälle vuodelle, vaan tiedot tulee 

ilmoittaa uudestaan joka lukuvuoden alussa.  

PARKKERAUS JA KOULUN ALUEELLA LIIKKUMINEN 

HUOM! Lyseon takapihan parkkialue on varattu kaksipyöräisille 1.10.2020 saakka. Autoja ei saa siis 

parkkeerata sinne nyt alkusyksystä! Autoja ei saa parkkeerata myöskään henkilöstölle varatuille 

paikoille ja Lyseon ajotien varteen tai etupihalle koulurakennuksen eteen, koska pelastustien pitää 

olla käytettävissä. 

Koulualueella liikkumisen pitää olla turvallista, joten nopeudet kuriin ja mopoilla ”keuliminen” on 

ehdottomasti kielletty. Jalankulkijoiden tulee kävellä ajoväylien reunassa kouluun saapuessa ja 

koulusta lähdettäessä.    

KOULUN TILOJEN SIISTEYS 

Käytävillä ja pöydillä on näkynyt ensimmäisinä koulupäivinä pahvisia kahvimukeja, eväskääreitä ja 

tölkkejä. Huolehditaan jatkossa omat ja kaverin roskat asianmukaisesti kierrätykseen / roskiin ja 

pidetään huolta siitä, että saamme työskennellä siistissä koulussa.  

KOULUN ULKO-OVET KIINNI PÄIVÄN PÄÄTTEEKSI 

Kun koulupäivä päättyy ja poistut koulurakennuksesta, älä avaa ulko-ovea ääriasentoon, koska 

silloin se jää auki. Ääriasentoa tarvitaan käytännössä harvoin, lähinnä tavaran kuljetuksessa. 

https://www.omaolo.fi/

