Viikko 34 ROT 20.8.
Muistutus poissaolokäytänteistä:
• Hoida poissaoloselvitys välittömästi poissaolosi jälkeen.
• 1-3 päivän poissaolo anotaan ryhmänohjaajalta, sitä pidemmät ajat apulaisrehtorilta. Hoida
poissaoloanomus hyvissä ajoin ennen poissaoloasi, mikäli aika on tiedossa.
• Kun olet saanut luvan poissaolollesi, pyydä ETUKÄTEEN poissaolosi ajalle tehtävät
jokaiselta opettajalta, jonka kurssia käyt.
• Myös luvallinen poissaolo lasketaan poissaolotunteihin. Ota huomioon, että runsaat
poissaolot vaikuttavat arviointiin. Jos jatkuvaa näyttöä ei ole tarpeeksi, opettaja ei välttämättä
voi arvioida kurssisuoritustasi.
Haku on auki - tule mukaan pörssilähettilääksi!
• Saat pörssisäätiön antaman koulutuksen säästämiseen ja sijoittamiseen liittyen 17.-19.10.
• Pääset kehittämään esiintymistaitojasi kouluvierailuilla.
• Pääset osaksi pörssilähettiläiden yhteisöä. Tutustut toisiin taloudesta kiinnostuneisiin nuoriin ja
tapaat kiinnostavia ihmisiä talousalalta.
• Edistät suomalaisten nuorten talousosaamista.
• Saat todistuksen ohjelmaan osallistumisesta. Jos kiinnostuit tästä mahdollisuudesta, ilmoittaudu
Aki Kontturille vaikka Wilma-viestillä.
Liikuntatuutoreiksi haetaan edelleen opiskelijoita. Ota yhteyttä Joona Ojaseen tai Valtteri
Similään, mikäli haluat lähteä toimintaan mukaan. Liikuntatuutorina toimimisesta saa vuoden
päätteeksi LI4-kurssisuorituksen. Tarkempia tietoja aiheesta laitettu Wilma-viestillä 16.8.
Sähköpyöräkokeilu lukiolaisille
Nyt on mahdollisuus päästä testaamaan sähköpyörä! Mukaan kokeiluun otetaan viisi opiskelijaa.
Miten, tässä ohjeet:
- opiskelija ilmoittautuu Sanna Ojajärvelle (sanna.ojajarvi@poljin.fi) kirjoittamalla pari lausetta
syystä osallistua kokeiluun + kertomalla pituutensa, jotta saadaan oikean kokoinen pyörä
- opiskelija saa sähköpyörän omaan käyttöönsä vähintään viikoksi, enintään kahdeksi
SYYSKUUSSA. Kokeilun ajalta matkamittari kerää poljetut kilometrit
- opiskelija osallistuu "pyöräilytiimin" kokoukseen loka- tai marraskuussa: noin tunnin mittaisessa
tapaamisessa kootaan käyttökokemuksia ja pohditaan, miten opiskelijat saataisiin innostumaan
pyöräilystä ja mikä estää pyöräilystä innostumisen
- opiskelija osallistuu keväällä toiseen noin tunnin mittaiseen pyöräilytiimin tapaamiseen, jossa
tutustutaan syksyllä toteutetun kyselyn (tulossa!) vastauksiin ja valmistellaan esitys
koulumatkapyöräilyn lisäämiseksi.
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22.8. klo 11-13 A-rakennuksen aulassa telemarkkinointialan yrityksen Finnactan esittely- ja
tutustumistilaisuus. Mikäli puhelinmyyntityö kiinnostaa, käy tutustumassa ja hae paikkaa. Heillä
on nyt opiskelijoille soveltuvia paikkoja auki.
Opopassi-tilaisuudet alkavat:
27.8. klo 12.45 lk 128 About being international, Cesar Soares de Oliveira, entinen vaihtooppilaamme Brasiliasta, opiskelee nykyisin maisteriohjelmassa Itä-Suomen yliopistossa
Joensuussa

Ykkösten ROT 20.8.
• Hämeenlinnan kaupunki järjestää tiistaina 3.9. klo 9-11 Raatihuoneella
Hämeenlinnan lasten ja nuorten ilmastokokouksen, johon kutsutaan kaikista
Hämeenlinnan ala- ja yläkouluista sekä lukioista ja ammattiopistosta koulujen itse
valitsemat ilmastolähettiläät tuomaan koulun viestin. Yhteisessä ilmastokokouksessa
muodostetaan lasten ja nuorten ilmastositoumukset ja välitetään viesti Hiilineutraali
Hämeenlinna –ohjelman valmisteluun.
• Tämän ROT:n aikana opiskelijat pohtivat ilmastolupauksia/ilmastotekoja, joita
voisivat itse tai ryhmässä toteuttaa.
• Opiskelijat valitsevat myös luokittain 1-2 ilmastolähettilästä edustamaan koulua
ilmastokokouksessa.
• ROT:ssa kehitetyistä ilmastolupauksista koostetaan seuraavalle viikolle lista
lupauksia, joista kaikki koulun opiskelijat äänestävät mielestään parhaita lupauksia.
Kaksi eniten ääniä saanutta lupausta viedään ilmastolähettiläiden toimesta koko
kaupungin lasten ja nuorten ilmastokokoukseen tiistaina 3.9.

Antoisaa opiskelu- ja opetusviikkoa kaikille!
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