
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 27.8.2020 KLO 12.00 

LYSEON KOULUKUVAUS ENSI MAANANTAINA JA TIISTAINA 

Ryhmänohjaaja esittelee perusryhmäkohtaisen kuvausaikataulun (liite 1). 

Opiskelijat merkitsevät oman ryhmänsä kuvausajankohdan kalenteriin.  

Kuvaukseen on otettava mukaan viime viikolla jaossa ollut valokuvauslomake. 

Lomake pitää olla huolellisesti täytetty ja alle 18 v. pyytävät myös huoltajan 

allekirjoituksen lomakkeeseen! Perusryhmä pitää merkitä seuraavasti, esim. 

LL20a.  

HUOM! Juhlasali on varattu ensi viikon maanantain ja tiistain valokuvaukseen! 

USB-MUISTIEN HANKKIMINEN ABITTI-KOKEITA VARTEN (YKKÖSET) 

Jokaisella Lyseon opiskelijalla tulee olla oma USB-muistitikku Abitti-kokeita 

varten ja jonka päivittämisestä sekä toimivuudesta opiskelija vastaa itse. USB-

muistit hankitaan keskitetysti koulun kautta ja tällä pyritään varmistamaan 

USB-muistien Abitti-yhteensopivuus. USB-muistitikun hankkiminen maksaa 

opiskelijoille 5€. Ryhmien LL20a, LL20c ja LL20e opiskelijat voivat lunastaa 

oman muistitikkunsa ensi viikon OP01-kursseilla. Ryhmät LL20b ja LL20d 

lunastavat tikut vasta seuraavalla viikolla, kun kun heillä on abittitunnit. Varaa 

siis 5€ opotunneille. Tikku annetaan opiskelijalle maksua vastaan!  

Abitti-järjestelmän tallentamisen muistitikulle voi tehdä koululla tai omalla 

koneellaan kotona. Koulun kotisivuille tulee ohjeistus kuinka USB-muistit 

valmistetaan Abitti-kokeita varten. 

HUOM! Jos jollakin jatkavalla opiskelijalla EI ole vielä USB-muistitikkua, voi 

sen hankkia maksua vastaan koulun kansliasta. 

AIEMMIN LINJA-AUTOON PÄÄSTETTÄVÄT OPISKELIJAT 
 
Ryhmänohjaaja näyttää wilmasta listan opiskelijoista, jotka voi päästää 

aiemmin oppitunnilta. Mikäli huomaat listasta epäkohtia omalta kohdaltasi, ota 

yhteyttä rehtoriin. Silloin kun opiskelija ei käytä julkisia kulkuvälineitä, ei ole 

myöskään tarvetta lähteä aikaisemmin.  

 

 
 



KORKEAKOULUJEN SYKSYN YHTEISHAKU ALKAA ENSI VIIKOLLA 

Korkeakoulujen syksyn 2020 yhteishakuaika on 2.9. – 16.9.2020. Joulukuussa 

2020 valmistuvat ovat hakukelpoisia jo tässä haussa. Syksyn yhteishaussa on 

tarjolla useita tammikuussa alkavia koulutuksia ja opintopolusta löytyy syksyn 

haussa mukana oleva koulutustarjonta. Opinto-ohjaajat auttavat mielellään 

hakuun liittyvissä asioissa. 

TAIDELUKION TYÖPAJAT  

Taidelukio järjestää tämän lukuvuoden aikana työpajoja, joihin myös Lyseon 

opiskelijat ovat tervetulleita. Työpajoihin voit ilmoittautua Taidelukion 1. jakson 

kurssitarjottimella. Työpajat löytyvät 1. jakson kurssitarjottimen lopusta 

palkista 8. Tarkemmat tiedot työpajojen ajankohdista tiedotetaan osallistujille 

erikseen, ellei tietoja ole mainittu jo liitteessä. Lukion 1. vuoden opiskelijat 

voivat osallistua työpajoihin opinto-ohjaajien kautta. Ilmoittautuminen tulee 

tehdä 1. jakson aikana. Ryhmänohjaaja näyttää erillistä liitettä työpajoista (liite 

2). 

OPISKELIJAKUNNAN HALLITUKSEN TOIMINNAN ESITTELY 
YKKÖSILLE 
 
Lyseon opiskelijakunnan hallituksen jäseniä käy esittelemässä hallituksen 

toimintaa ykkösten perusryhmissä nyt RO-tuokion aikana. 

 

PYSÄKÖINTI LYSEON ALUEELLA 
 
Mopot, moottoripyörät ja skootterit parkkeerataan Lyseon takapihalle siten, 

ettei takapihan kurvia tukita. Autojen pitää päästä liikkumaan takapihalta pois!  

Kaupungin pysäköinninvalvonta valvoo pysäköintiä Lyseon alueella. Väärin 

pysäköidyt ajoneuvot saavat pysäköintivirhemaksun 45 €. 

 
 
MUUT ASIAT 
 
Älä käytä voimakkaita hajusteita koulussa, sillä jotkut opiskelijat saavat 
allergiaoireita voimakkaista hajusteista!  
 
Muista nostaa oma tuolisi paikoilleen ruokailun jälkeen! 
 


