
RYHMÄNOHJAUSTUOKIO TO 3.11.2022 

TULEVIEN JAKSOJEN TYÖJÄRJESTYKSET 

Jakso 3 käynnistyy keskiviikkona 9.11.2022. Olethan muistanut tarkistaa, että jakson 

3 työjärjestyksesi on kunnossa? Entä muut jaksot?  Opintojen suunnittelu ja 

mahdolliset valintojen muutostoiveet edellyttävät opiskelijalta omaa aktiivisuutta ja 

hyvää ennakointia. Mitä aikaisemmin olet ”liikkeellä”, sitä todennäköisemmin saat 

toiveesi toteutumaan! Käänny tarvittaessa opinto-ohjaajien puoleen muutosten 

tekemisessä. 

T-MERKINNÄT 

Ensimmäisen jakson T-merkinnällä (täydennettävä) olevat kurssit ja opintojaksot on 

hoidettava kuntoon 2. jakson loppuun mennessä (viimeistään tiistaina 8.11.2022). 

TAIDELUKION OPINTOTARJONTA 

Hyödynnä valinnoissasi tarvittaessa myös Taidelukion opintotarjontaa. 

3. jaksossa on esim. abeille valittavana: 

palkki 1: wÄI09, wPS05, KE04 (vastaa vanhaa WKE03) 

palkki 2: wBI05, wYH04 

palkki 3: wRUB06, wHI05 

palkki 6: wMAA10, wÄI09 

 

MARRASKUUN JATKO-OPINTOTAPAHTUMIA 

Syksyn ja talven mittaan korkeakoulut järjestävät tapahtumia lukiolaisille. Osa 

tapahtumista on verkossa ja osaan voi osallistua paikan päällä. Kakkoset ja kolmoset 

ovat saaneet tiistaina wilmassa viestin, jossa tapahtumiin osallistumisesta kerrotaan 

lisää. 

Hyödynnä näitä tapahtumia ja lähde uteliaasti tutustumaan eri vaihtoehtoihin ja 

mahdollisuuksiin! 

KOKEISIIN JA UUSINTAKOKEISIIN OSALLISTUMINEN 

Kokeista ei pidä jäädä pois, jos ei ole ihan pakko. Pois jääminen ja sen syy tulee 

ilmoittaa etukäteen opettajalle joko henkilökohtaisesti tai Wilma-viestillä.  Opiskelijan 

tulee myös itse kysyä opettajalta, milloin hän voi tehdä puuttuvan kokeen. 

Rästikoetilaisuuksia ei järjestetä määrättömästi, vaan yleensä vain yksi yhteinen 



koetilaisuus kurssia/opintojaksoa kohti. Kokeen tekemiseen on siis kaksi 

mahdollisuutta, ja jos jää pois ilmoittamatta tai ilman hyvää syytä, menettää 

koekerran. Tarkemmin asiasta on kerrottu opinto-oppaassa.  

Mikäli kokeen avulla annettava osaamisnäyttö on olennainen kurssilla/opintojaksolla 

tai muuta näyttöä on niukasti, voi kokeesta pois jääminen pahimmillaan aiheuttaa 

kurssin/opintojakson keskeytymisen. Silloin kurssi/opintojakso  on käytävä alusta asti 

uudelleen. 

LOMA-ANOMUKSET 

Loma-anomukset tehdään Wilmassa kolmeen päivään asti ryhmänohjaajalle ja sitä 

pitemmät rehtorille. Koulun loma-aikojen ulkopuolisia lomapyyntöjä ja poissaoloja 

kannattaa kuitenkin harkita tarkkaan. Viikon poissaolon aikana ehtii jäädä opinnoissa 

paljon jälkeen. Jos lisäksi sattuu sairastumaan, voi poissaoloja kertyä yhteensä niin 

paljon, että kurssi/opintojakso keskeytyy. Myös etukäteen myönnetty loma kerryttää 

poissaolomäärää. 

PYSÄKÖINTI 

Autot ja muut kulkuneuvot tulee pysäköidä vain merkittyihin parkkiruutuihin. 

Esimerkiksi ajoväylien varteen ei saa jättää autoja, koska silloin muu liikenne ei 

pääse ohi. Rekisterinumerolla tai muuten varatuiksi merkityille paikoille ei saa 

pysäköidä 

MUISTA NOSTAA TUOLISI RUOKALASSA 

Ole hyvä ja nosta tuolisi, kun lähdet ruokailemasta. Yksittäiselle ihmiselle se ei ole 

vaiva eikä mikään, mutta jos emäntien tai siivoojien pitää nostaa tuolit, niin työmäärä 

on heille kohtuuton. 

HUOM! Ryhmät LL21a ja LL21d 

Yo-hajauttamisen ja OP02-opintojakson info nyt heti RO-tuokion jälkeen: 

● LL21a luokassa 160 (huom. muuttunut luokkatila) 

● LL21d luokassa 251 (ATK-luokka) 

 

 

Tsemppiä kaikille jakson viimeisiin päiviin ja uuden jakson alkuun! 

 

 

 


