
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 25.8.2022 KLO 12.00 

  

ENNEN OPPITUNNIN LOPPUA LINJA-AUTOON PÄÄSTETTÄVÄT OPISKELIJAT 

Ryhmänohjaaja näyttää wilmasta listan opiskelijoista, jotka voi päästää aiemmin 

oppitunnilta. Mikäli huomaat listassa epäkohtia omalla kohdallasi, ota yhteyttä 

rehtoriin. Silloin kun opiskelija ei käytä julkisia kulkuvälineitä, ei ole myöskään tarvetta 

lähteä aikaisemmin.                          

SYKSYN KIRJOITTAJIEN YO-INFO KE 31.8. KLO 13.00 

Ylioppilaskirjoituksiin ilmoittautuneet osallistuvat infoon juhlasalissa. 

KORKEAKOULUJEN SYKSYN YHTEISHAKU ALKAA ENSI VIIKOLLA 

Korkeakoulujen syksyn 2022 yhteishaku alkaa ensi keskiviikkona 31.8. Hakuaikaa on 

kaksi viikkoa ja haku päättyy ke 14.9. klo 15.00. 

Joulukuussa 2022 valmistuvat ovat hakukelpoisia jo tässä haussa ja heidät voidaan 

valita opiskelemaan valintakokeella. Todistusvalinta ei kosketa syksyn valmistuvia, 

koska syksyn yo-tulokset eivät ehdi opiskelijavalintaan.  

Syksyn yhteishaussa on tarjolla useita tammikuussa alkavia koulutuksia ja 

opintopolusta löytyy syksyn haussa mukana oleva koulutustarjonta. Opinto-ohjaajat 

auttavat mielellään hakuun liittyvissä asioissa. 

LYSEON BIENNAALI 2022 

Lyseon aikuisilla on monenlaisia harrastuksia ja taitoja. Pääset kurkistamaan niihin, 

kun tutustut Lyskan kirjastokäytävän ja vitriinin näyttelyyn, Lyseon biennaali 2022:een. 

Näyttelyesineiden ja kuvien ohessa on osallistujien kirjoittamia tekstejä, joissa he 

kertovat hieman, mistä harrastuksessa tai toiminnassa on kyse. Haluamme näyttelyllä 

viestittää, että tekeminen, osallistuminen, ja aktiivisuus on tärkeää. 

HÄIRINTÄÄN JA KIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN 

Valtakunnalliset ja paikalliset mediat ovat viime ja tällä viikolla uutisoineet 

taidelukiolaisiin kohdistuvasta kiusaamisesta ja häirinnästä ja jopa väkivallalla 

uhkailusta. Jos todistat tällaista tai joudut itse kohteeksi, ilmoita poliisille. Mikäli 

häirintä tapahtuu kouluaikana tai koulumatkalla, ilmoita myös koululle. Yhteyttä voi 

ottaa rehtoriin, apulaisrehtoriin, ryhmänohjaajaan tai koulukuraattoriin, joka on 

yhdyshenkilö tällaisissa asioissa. Sanomattakin on selvää, että lyseolainen ei kiusaa. 



TUPAKOINTI JA TUPAKKKATUOTTEIDEN KÄYTTÖ ON KIELLETTY KOULUN 

ALUEELLA 

Koulualue alkaa heti Kirkkokadun varresta.  

Älä jätä tumppeja yms. luontoon. Tupakantumpit eivät ole biohajoavia, vaan 

jauhautuvat mikromuoviksi. Niiden sisältämät myrkyt vahingoittavat maaperän 

pieneliöitä. Veteen joutuessaan yksi tumppi riittää pilaamaan sata litraa vettä. 

Tupakoinnin lopettamisella on iso positiivinen vaikutus terveyteen, mietipä sitä! 

YKKÖSTEN PALAUTE HYVINVOINTIAAMUPÄIVÄSTÄ 

Ensimmäisen vuosikurssin ryhmät LL22a, LL22b, LL22c, LL22d, ja LL22e vastaavat 

wilmassa olevaan hyvinvointiaamupäivän palautekyselyyn RO-tuokion aikana. Mene 

kohtaan kyselyt ja siellä avaa kysely Palaute hyvinvointipäivästä. Vastaa kyselyyn. 

Kiitos palautteesta! 

MUUT ASIAT 

Muistutus: Ilmoittaudu mukaan Lyseon mediaryhmään, jos kirjoittaminen, 

kuvaaminen tai mediat kiinnostavat. Lisätietoja saat kuvisope Titalta. Ilmoittautua voit 

Titalle. äidinkielen opettajille tai omalle ryhmänohjaajalle. 

Lyseon koulukuvaus on ma 5.9. ja ti 6.9. Perusryhmäkohtaiset kuvausaikataulut 

julkaistaan ensi viikolla. Myös valokuvauslomakkeet jaetaan ensi viikon RO-tuokiolla. 

Ruokalassa ja koulun tilaisuuksissa ollaan ilman päähineitä ja ulkovaatteita. 

Luokissa ollaan ilman ulkokenkiä. 

  

 


