
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 23.9.2021 KLO 12.00 

SYKSYN YLIOPPILASKIRJOITUKSET JATKUVAT VIELÄ HUOMENNA JA ENSI 

MAANANTAINA 

Liikuntasalin läheisyydessä olevat vessat ovat yo-kokelaiden käytössä koepäivinä. 

Liikuntasalin läheisyydessä ja myös juhlasalissa on oltava mahdollisimman hiljaa. 

pe 24.9.    YO-äidinkieli, kirjoitustaidon koe ja suomi toisena kielenä koe 

ma 27.9.    YO-vieras kieli, lyhyt oppimäärä 

ERITYISOPETTAJAN TÄRKEÄ TIEDOTE YKKÖSILLE (wilma-viesti 2.9.2021) 

Opiskelijat toisella asteella tekevät ensimmäisenä syksynä lukemisen ja 

kirjoittamisen taitoja mittaavat seulatehtävät. Lyseolla ne tehdään digitehtävinä opo-

tunneilla viikolla 38 ja 39. Aikataulu on seuraava, huomaa aloitusaika 

tasatunnein: 

LL21a ke 29.9. klo 12.00-13.00 

LL21b ke 29.9. klo 13.00-14.00 

LL21c pe 24.9. klo 12.00-13.00 

LL21d pe 24.9. klo 13.00-14.00 

LL21e ti 28.9. klo 12.00-13.00 

Luomieni tehtävätunnusten vuoksi on tärkeää, että osallistut juuri oman ryhmäsi 

tunnille. Aikaa tehtäviin ohjeistuksineen menee 45-60 min. 

Jotta voit osallistua tuntiin, tarvitset mukaasi läppärin ja toimivat 

kuulokkeet/korvanapit, tarkista niiden toimivuus etukäteen, lisäksi olisi 

mahdollisuuksien mukaan hyvä olla ulkoinen hiiri. Selaimena koulun laitteilla 

onkin jo tarvittava Chrome. Lataa laitteesi akku ennen tuntia ja pidä laturi 

mukanasi. Mobiililaite ei näihin tehtäviin käy. 

Tehtävät antavat tärkeää tietoa lukemis- ja kirjoittamistaidoistasi keskeisinä 

opiskeluvälineinä. Tulosten pohjalta osan opiskelijoiden kanssa mietitään 

myöhemmin yhdessä mahdollista opiskelun lisätukitarvetta. Tiedotan heitä 

huoltajineen siitä myöhemmin syyslukukaudella. 

Jos sinulla on kysyttävää tunnistasi, laita minulle wilmaviesti. Katso tuntisi päivä ja 

kellonaika tarkkaan ja ole tunnilla ajoissa kaikki em. välineet mukanasi! 

terv. erityisop. Annele 



OPISKELIJAKUNNAN YLEISKOKOUS 

Opiskelijakunnan yleiskokous järjestetään ensi viikon torstaina 30.9. klo 12.15 alkaen 

etäyhteydellä ryhmänohjauksen yhteydessä. Yleiskokouksessa kerrotaan 

opiskelijakunnan viime lukuvuoden toiminnasta ja esitellään tämän lukuvuoden 

suunnitelmia. Yleiskokouksessa valitaan myös uudet hallituksen jäsenet ja nimetään 

uudet toimihenkilöt. Yleiskokouksen aikana jokainen opiskelijakunnan jäsen voi tuoda 

ajatuksiaan ja ideoitaan sekä hallituksen että koko opiskelijakunnan tietoon. 

Tervetuloa kokoukseen! 

SPR:N NÄLKÄPÄIVÄKERÄYS TÄNÄÄN LYSEOLLA 

Lyseon lukio osallistuu tänäkin vuonna SPR:n järjestämään nälkäpäiväkeräykseen. 

Keräyslippaat kiertävät luokissa tänään RO-tuokion jälkeisillä oppitunneilla (palkki 5). 

Keräykseen osallistuminen on vapaaehtoista. 

MUUT ASIAT 

Hissit eivät ole huviajelua varten 

Lyseon hissit on tarkoitettu liikuntaesteisten käyttöön ja tavarakuljetuksiin. 

Opiskelijoiden aiheettomat hissiajelut on kielletty. Lyseolainen jaksaa kävellä kolmen 

kerroksen väliset askelmat ja taukoliikunta on jopa suotavaa. 

Parkkeeraus 

Lyseon maksetuille ja rekisterinumeroin varustetuille paikoille ei saa parkkeerata, 

vaikka paikka olisi tyhjänä esim. klo 8.00, koska osa Lyseon henkilökunnasta tulee 

töihin myöhemmin. Maksetuille paikoille parkkeerauksesta ilmoitetaan kaupungin 

pysäköinnin valvontaan. 

YKKÖSET JA KAKKOSET VASTAAVAT WILMA-KYSELYYN 

Xamkin neljä liikunnanohjaajaopiskelijaa toteuttaa liikuntaprojektin lyseolla. Siihen 

liittyen torstain 23.9. RO:ssa ykköset ja kakkoset vastataavat "Liikkuva opiskelu 

2021 - Lyseo" -kyselyyn.  

Kyselyssä kartoitetaan Lyseolaisten toiveita Kuntoplus -kurssiin liittyen. Kysely löytyy 

wilman kyselyt osiosta. Vastaamiseen kuluu n 2 min. 

 


