
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 4.2.2021 KLO 12.00 

LYSEON LANGATTOMAN VERKON KÄYTTÖÖN MUUTOKSIA 

Opetus-wifi -verkon osoiteavaruus loppuu. Tämä tarkoittaa sitä, että kyseistä 

verkosta on poistettava kaikki muut paitsi koulun koneet. Siirtykää käyttämään 

Vieras-verkkoa. Siinä ei ole mitään muuta eroa kuin se, että siinä ei varata 

pysyvää verkko-osoitetta joka laitteelle. Opetus-wifi -verkko lopettaa kohta 

opiskelijoiden laitteissa toimintansa. Kun vaihdatte itse etukäteen, ei tule 

yllätyksiä kesken oppituntien. 

Vieras verkon tunnukset ovat: SSID: Vieras-Wlan salasana: Vierailija-18 

VAPAITA LOKERIKKOJA 

Lokerikkoja on vapautunut opiskelijoilta. Jos sinulla on tarvetta saada 

lokerikko, niin ota yhteyttä wilmalla koulusihteeriin ke 10.2. mennessä! 

Koulusihteeri ilmoittaa wilmalla lokerikon numeron ja avauskoodin. 

 

KOULUTAPATURMA  

 

Jos sinulle sattuu tapaturma koulussa ja tarvitset lääkärinhoitoa, niin sinun on 

mentävä Keskussairaalan päivystykseen. Ilmoita aina hoitohenkilökunnalle, 

että kyseessä on koulutapaturma. Näin ollen lasku tulee suoraan koululle 

käsittelyyn eikä sinulle kotiin.  Koulu ei voi maksaa laskua, jos lasku tulee 

opiskelijan nimellä. Muista aina tapaturman sattuessa käydä koulusihteerin 

luona. Jokaisesta tapaturmasta tehdään tapaturmailmoitus vakuutusyhtiölle.  

 

PENKKARIPÄIVÄ TO 18.2.2020 

Aamupäivän oppitunnit ykkösille ja kakkosille työjärjestyksen mukaan klo 12 

saakka! Penkkaripäivänä ei ole RO-tuokiota. 

klo 12.00 Abishow-striimaus. Palkin 5 opetustilassa katsotaan striimi. Abeille 

varataan luokat shown seuraamista varten. Ryhmäohjaajat valvomaan. Abien 

ro:t sopikaa tuuraaja palkin 5 tunnille (striimin näyttämiseksi). Shown jälkeen 

puolikkaalle abiporukalle kahvitus ruokalassa. Toinen puoli kiertää koulua 

heittelemässä karkkia. Vaihto 20 minuutin kuluttua. 

ABIT! Muistakaa vastata päättökyselyyn! 

 



5. JAKSON ALOITUKSEEN LIITTYVÄÄ 

Tarkista jakson 5 kurssivalinnat wilmasta! Jos tarvitset apua kurssivalintojen 

muokkaamiseen, ota yhteyttä opoihin. Hanki / tilaa ensi jakson oppimateriaali 

hyvissä ajoin ja sähköisen materiaalin hankkimiseen saat tarvittaessa 

ohjeistusta kurssien opettajilta.  

HUOM! Jakso 5 alkaa jo torstaina 18.2. työjärjestyksen mukaisesti.  

Viikolla 8 on perusryhmäkohtaiset opotunnit ja esivalinnat ensi lukuvuoden 

kursseista ykkösille, kakkosille ja jatkaville abeille! Esivalinta-aikataulu 

julkaistaan ensi viikolla. 

UUSIEN LIIKUNTATUTOREIDEN REKRYTOINTI 

Lyseon nykyiset liikuntatutorit vierailevat ykkösten RO-tuokiolla kertomassa 

toiminnastaan ja rekrytoimassa uusia liikuntatutoreita. 

MUUT ASIAT 

Ruokala siivotaan päivittäin klo 12.30 – 13.00 välillä ja tuolloin EI voi tehdä 

läksyjä / ryhmätöitä ruokalan puolella.  

Ota ruokaa lautasellesi sen verran, kun jaksat syödä! Joinakin päivinä on 

biojäteastiaan mennyt ruokaa todella paljon. Ollaanpa vastuullisia ja ei tuhlata 

ruokaa!   


