
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 19.8.2021 KLO 12.00 

 
BUSSIAIKATAULUISTA / YKKÖSET  
 
Ryhmänohjaaja kartoittaa omasta ryhmästään, kenellä on tarve lähteä päivän 

päätteeksi aikaisemmin koulusta, koska busseja ei enää myöhemmin kulje 

kyseiseen suuntaan. Ykkösten ryhmänohjaaja selvittää, ketä tämä asia 

koskettaa, mistä bussivuorosta on kyse ja minä päivinä tämä tarve on. Nämä 

tiedot kirjataan erilliselle lomakkeelle (liite 1). Lomake palautetaan rehtorille. 

 

HUOM! Jatkavien opiskelijoiden osalta vastaava kysely on tehty viime syksynä 

ja mikäli bussiaikatauluasioihin on tullut muutoksia, olkaa yhteydessä rehtoriin.  

 

YKKÖSTEN SÄILYTYSLOKERIKOISTA  

 

Ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ovat saaneet eilen wilman kautta tiedon 

lokerikon numerosta ja avauskoodista. Sama lokerikko on opiskelijan käytössä 

koko lukio-opintojen ajan. Avaus- ja sulkemisohjeet lokerikkojen luona. 

Pääaulan ilmoitustaululla on lista, josta opiskelija näkee missä päin koulua 

lokerikko on. Jos lokerikon käytössä on ongelmia, niin ota yhteyttä 

koulusihteeriin. 

 

HYVINVOINTEEMAPÄIVÄ YKKÖSILLE TORSTAINA 26.8. 

Ensi torstaina aamupäivällä klo 8.00 – 12.00 ykköset kiertävät 

hyvinvointirasteilla oman perusryhmänsä ja ryhmänohjaajansa kanssa. 

Aamupäivän tavoitteena on antaa vinkkejä aloittavan lukiolaisen hyvinvointiin 

ja jaksamiseen liittyen. 

- klo 8.00 kokoontuminen ensimmäisellä rastilla / ryhmänohjaaja 

- päivä etenee ryhmänohjaajan johdolla rastilta rastille 

- ruokailu koululla 11.20 alkaen → 21b ja 21e syömään viimeiseltä 

rastilta 

- 21a, 21c ja 21d RO ja palautekysely viimeisellä rastilla ja sitten 

syömään klo 11.35 

- iltapäivällä koulua normaalisti lukujärjestyksen mukaan 

 

 



OSA-AIKATYÖTÄ OPINTOJEN OHELLE 

 

Haluatko merkityksellisen osa-aikatyön opintojen ohelle? Meillä olisi sinulle 

työtä noin 2 tuntia viikossa. Työnkuva on auttaa vanhusta, mm. ulkoilun, 

kahvittelun, kotiaskareiden ja kauppa-avun merkeissä. Maksamme palkkaa 

noin 10€ tunnilta. Työaikaan voit vaikuttaa itse, esim. illat ja viikonloput on 

suosittuja.  Gubbe on uudenlainen vanhuspalvelu, joka auttaa ikäihmisiä 

elämään aktiivisempaa ja onnellisempaa arkea iästä tai kunnosta 

riippumatta. Hakeminen onnistuu helposti suoraan linkin kautta. Hae nyt, 

nopeus on valttia: https://fi.gubbe.com/gubbeksi 

 

MUUT ASIAT 

 

• Lyseon piha- ja parkkialue ruuhkautuu pahoin aamuisin ja iltapäivisin, 

kun mm. huoltajat tuovat lukiolaisia Lyseon piha-alueelle saakka! Tästä 

syystä jääkää jatkossa kyydistä pois jo aiemmin. Lukiolainen jaksaa kyllä 

kävellä Kirkkokadulta Lyseolle. Muutoinkin liikkukaa ja ajakaa varoen 

ajotiellä ja piha-alueella! 

• Älä jätä mitään arvotavaroita naulakkoon jäävän takin taskuun! 

• Laita oma nimesi ulkovaatteisiin (takki, kengät), jotta vaatteet eivät 

vaihdu kenenkään kanssa!   

• Ruokala siivotaan päivittäin klo 12.30-13.00 välisenä aikana ja silloin 

ruokalassa EI voi tehdä läksyjä tai pari- ryhmätöitä!  Muistutuksena vielä 

kaikille koronaviruksesta johtuvat muutokset jätteiden käsittelyyn ja 

lajitteluun. Serviettejä ja nenäliinoja ei saa vieläkään laittaa 

biojätteeseen, vaan ne laitetaan sekajätteeseen. 

• Ruokalan ja Sara-opon työhuoneen välissä oleva lukuhuone on taas 
opiskelijoiden käytössä. Tila on varattu hiljaiseen opiskeluun. 

https://fi.gubbe.com/gubbeksi

