
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 18.8.2022 KLO 12.00 

 BUSSIAIKATAULUISTA / YKKÖSET 

Ykkösten ryhmänohjaajat kartoittavat omista ryhmistään, kenellä on tarve 

lähteä päivän päätteeksi aikaisemmin koulusta, koska busseja ei enää 

myöhemmin kulje kyseiseen suuntaan. Ryhmänohjaajat selvittävät, keitä 

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. Ilmoittakaa myös, jos tarve lähteä bussiin on 

poistunut. 

YKKÖSTEN SÄILYTYSLOKERIKOISTA 

Perusryhmien LL22a, LL22b, LL22d ja LL22e opiskelijat ovat saaneet 

eilen wilman kautta tiedon lokerikon numerosta ja avauskoodista. Sama 

lokerikko on opiskelijan käytössä koko lukio-opintojen ajan. Avaus- ja 

sulkemisohjeet ovat lokerikkojen luona. Pääaulan ilmoitustaululla on lista, 

josta opiskelija näkee, missä päin koulua lokerikko on. Jos lokerikon 

käytössä on ongelmia, ota yhteyttä koulusihteeriin. 

HYVINVOINTEEMAPÄIVÄ YKKÖSILLE TORSTAINA 25.8. 

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 juhlasaliin, kaikilla ykkösillä koulu 

alkaa klo 8 riippumatta lukujärjestyksestä 

-         aamupäivä etenee ryhmänohjaajan johdolla rastilta rastille 

-         ruokailu koululla viimeisen rastin jälkeen klo 11.15 alkaen 

(huom. kaikkien ykkösten ei kuitenkaan kannata rynnätä samalla 



minuutilla syömään, vaan porrastaa vähän, ettei synny 120 

opiskelijan jonoa) 

-         ryhmänohjaus normaalisti klo 12-12.15, palaute 

hyvinvointirasteista 

-         iltapäivällä on koulua normaalisti lukujärjestyksen mukaan  

OPISKELIJOIDEN LENTOPALLOVUORO PERJANTAISIN 

Perjantaisin on kello 14-16 Lyseon liikuntasalissa 

harrastelentopallovuoro. Kiinnostuneet tervetuloa mukaan.  

ENGLANNIN TUKIKURSSI AIKUISLUKIOLLA 

Aikuislukion 1. jaksossa alkaa englannin tukikurssi, tunnit ovat iltaisin 

tiistaisin ja torstaisin.  

 

Ensimmäinen kerta on to 25.8, aloitus klo 18.30. Luokkahuone ei ole 

vielä tiedossa, mutta joku näistä: 158/159/160. 

 

Lisätietoja Sirpa Lintuselta. 

LOMAKKEET 1. VUODEN KAKSI- JA MONIKIELISILLE 

OPISKELIJOILLE 

Ykkösten ryhmänohjaajat jakavat lomakkeet niille aloittaville opiskelijoille, 

joiden: 

● äidinkieli on muu kuin suomi tai 

● kotona käytetään muita kieliä kuin suomea. 

 

Lomake täytetään ryhmänohjauksen aikana ja palautetaan 

ryhmänohjaajalle.  

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 ja koululta kadun varteen. 

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- tai ryhmätöitä!  Aamulla ja 

iltapäivällä ruokalassa voi työskennellä. 

 


