
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 3.9.2020 KLO 12.00 

 
TULEVIEN JAKSOJEN TYÖJÄRJESTYKSET  

 

Jakso 2 käynnistyy reilun kahden viikon kuluttua pe 18.9. Muistathan tarkistaa, että 

kakkosjakson työjärjestyksesi on kunnossa ja se ei vaadi muutoksia? Entä muut jaksot?  

Opintojen suunnittelu ja mahdolliset kurssimuutostoiveet vaativat opiskelijalta omaa 

aktiivisuutta ja hyvää ennakointia. Mitä aikaisemmin olet ”liikkeellä”, sitä todennäköisemmin 

saat toiveesi toteutumaan!  

 

NUORISOVALTUUSTOEHDOKKAAN VALINTA 

Nuorisovaltuustoon ilmoittautui ehdokkaaksi kolme henkilöä: 

Ehdokkaat ovat: 

Kettunen Eetu, LL19d 

Kulmala Maisa, LL 20a 

Laukkanen Saara, LL 20c 

Wilmassa on avattu kysely, jolla suoritetaan äänestys Lyseon jäsenistä 
Nuorisovaltuustoon. Kysely päättyy ensi ma 7.9.2020, jonka jälkeen vaalin tulos 
julkaistaan.  

Käy siis kohdasta kyselyt antamassa äänesi sille ehdokkaalle, jonka haluat 
nuorisovaltuustoon.  

Terveisin Ismo 

ENGLANNIN KIELEN PRELIMINÄÄRIKOE MA 7.9. 

 

Ensi maanantaina järjestetään englannin kielen preliminäärikoe abeille klo 8.00-14.00 

luokissa 226, 227 ja 228. Preliminääriin osallistuvat ENA09-kurssien opiskelijat. Mikäli joku 

muu syksyn englannin kielen kirjoittaja haluaa osallistua preliminääriin, ole pikaisesti 

yhteydessä Seija Silventoiseen ja sovi asiasta. 

 

KORKEAKOULUJEN SYKSYN YHTEISHAKU KÄYNNISSÄ 

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. 

 



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€. Ykkösten abitti-tikkuja voi lunastaa tämän 

ja ensi viikon OP01-kurssin oppitunneilla. Varaa siis 5€ opotunneille. Tikku annetaan 

opiskelijalle maksua vastaan!  

LYSEON SISÄPIHAKISAT 

Liikuntatutorit järjestävät sisäpihakisoja ensi ja seuraavalla viikolla (vkot 37 ja 38). Kisat 

pidetään tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin kello 9.30 alkavalla välitunnilla. 

Ilmoittautuminen tapahtuu pihalla kisojen alkaessa. Sähköisillä ilmoitustauluilla aulassa ja 

ruokalassa infoa asiasta. Myös viikkotiedotteessa muistutus kisoista. Tulossa 

ainakin koriskisa, viestikisa (parikilpailuna), frisbeegolfkisa ja tasapainoilua. 

TERVETULOA KAIKKI MUKAAN!! 

MUUT ASIAT 

 

• Jätä kengät luokan ulkopuolelle siististi riviin! 

• Joskus vaatteet ja kirjat vaihtuvat opiskelijoiden kesken. Laita siis päällysvaatteisiin 

ja oppikirjoihisi nimi!   

 

HUOM! 

  

YKKÖSET SIIRTYVÄT LUKIOLAISTEN LIITON INFOON HETI RO-TUOKION JÄLKEEN. 

INFO ON JUHLASALISSA JA OPPITUNNIT JATKUVAT TYÖJÄRJESTYKSEN 

MUKAISESTI HETI TILAISUUDEN PÄÄTYTTYÄ.  


