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Viikko 35
28.8. klo 9-11 A-rakennuksen yläpihalla POP-UP-opiskelijapalvelutapahtuma, jossa
opiskelijat voivat osallistua kisailuihin ja tutustua kampuksemme opiskelijapalveluihin.
Luvassa mm. pihapelejä, Tulevaisuuden työelämätaidot -äänestys, Yhdistä työ ja kasvo peli ja verenpaineen mittausta. Osallistuneiden kesken arvotaan leffalippuja ja jaossa on
nameja ja kumeja. Radio Jauho tulee myös tekemään juttua tapahtumasta. Tulkaa
pelaamaan kavereiden kanssa tai osallistumaan muuhun toimintaan!
Luontokerho Calypso toivoo lisää kävijöitä! Tule kurkkaamaan rentoa joukkoa
perjantaina bilsan luokkaan klo 12:45. Luontokerho järkkää reissun Kissojen Yöhön
Korkeasaareen 6.9., upea ilta luvassa, käy kurkkaamassa Korkeasaaren sivuilla. Ota
kaveri, mummu, serkku ja kumminkaima mukaasi! Ilmoittautuminen Helille sähköpostilla
tai henk.koht.
MUISTAKAA: koulussamme on hajuallergisia ihmisiä, voimakkaat hajusteet eivät ole
koulussa sallittuja!
Tällä viikolla vieraanamme 19 opiskelijaa ja 2
opettajaa Philip Melanchthon Gymnasiumista Bautzenista Saksasta.
Opopassi-tilaisuudet alkavat:
27.8. klo 12.45 lk 128 About being international, Cesar Soares de Oliveira, entinen
vaihto-oppilaamme Brasiliasta, opiskelee nykyisin
maisteriohjelmassa (Masters`s Degree Program in Environmental Policy and Law) ItäSuomen yliopistossa Joensuussa.

Kaikki yrit:
Kaikille luovan yrittäjyyden linjalla opiskeleville pakollinen jokaisessa jaksossa
järjestettävä linjapalaveri ti 3.9. klo 12.45-13.15 lk 128. Ykkösen yrit menkää syömään
klo 12.20
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Keke-ryhmä infoaa:
“Hämeenlinnan kaupunki järjestää tiistaina 3.9 lasten ja nuorten ilmastokokouksen, jossa
osanottajat pääsevät ideoimaan kaupungille keinoja saavuttaa hiilineutraali Hämeenlinna.
Lukiomme ykkösluokkalaiset kehittelivät ryhmänohjaustuokiossa meidän koulumme
ehdotuksia kokoukseen vietäväksi. Ehdotuksia tuli paljon ja niissä oli monia konkreettisia
ehdotuksia, kuinka jokainen meistä voisi omalta osaltaan vaikuttaa kaupungin
hiilijalanjälkeen. Opettajien Kestävä kehitys -työryhmä koosti ehdotuksista seuraavat
kokonaisuudet, jotka koulumme ilmastolähettiläät Anna Pesonen ja Kaisla Koskinen vievät
koulumme puolesta nuorten ilmastokokoukseen:
1. Lajittelua kouluilla ja kaupungilla tulisi tehostaa: enemmän kierrätyspisteitä helposti
kierrätettäville roskille kuten pulloille ja muoviroskille.
2. Kouluissa järjestetään ilmastotekoihin liittyvät teemaviikot syksyllä ja keväällä,
joiden aikana koulun arjessa tuotaisiin esiin ilmastoon liittyviä arjen tekoja eri aiheista:
a. Liikenne: liikkumiseen pyörällä ja julkisilla kannustetaan, koko koulun
tempauksia (esim. ”kaikki kouluun pyörällä”)
b. Kiertotalous: kouluilla järjestettäisiin kirpputoreja, joissa opiskelijat voisivat
myydä vanhoja vaatteita ja tavaroita helposti, kestotavaroiden käyttö
kertakäyttöisten sijaan
c. Energia: keskittyminen energian säästöön arjessa à veden, sähkön ja
lämmön kulutus
d. Ruoka: huomio ruokahävikkiin ja lähiruuan suosiminen
Koko koulun puolesta kiitos ykkösille hyvien ehdotusten keksimisestä!”
YKKÖSILLE:
Käydään läpi koulun järjestyssäännöt, jollei niitä ehditty käymään 1. tai 2. ROT:issa. On
tärkeää, että kaikki ovat näistä tietoisia. Tässä
linkki https://www.kktavastia.fi/materiaali/sites/6/jarjestyssaannot14082019.pdf
Huomatkaa, että Facebookissa on Lyskan kirjakirppis, voit ostaa ja myydä lukion
kirjojasi. Myös koulun omia sivuja kannattaa seurata Instassa ja Facessa.
MAY1-kurssilla tehdään tai on tehty tällä viikolla abittitikkuja. Jos et ole saanut tikkuasi
tehtyä tai sinulla on ongelmia tikun kirjoittamisen kanssa Digituutorit auttavat. Digituutorit
päivystävät keskiviikkona ja torstaina ruokavälitunnilla klo 12.45 alkaen luokassa
234.

Aurinkoista, energistä viikkoa kaikille! 😊
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