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Viikko 35 (ROT ti 28.8.)  
 

Opiskelijat ruokailevat omalla koululla omalla ruokavuorollaan elleivät osallistu toisella koululla 
järjestettävään kurssiin ja oppitunnin alkamisajankohdan vuoksi ruokailu on sovittu toisin – jos siis 
vaikka satutte opintoretkelle Kaurialan lukion nurkille, niin syömään tullaan Lyskalle.  
  
Opiskelijakunnan pöytäkirjat - näytä opiskelijoille tästä linkistä  
  
YO-kirjoituksiin osallistujat: ryhmyri tarvitsee nimilistan ryhmästään ja sen perään kukin YO-
kirjoituksiin osallistuja allekirjoittaa nimensä siitä, että osaa käynnistää abittikokeen ja että 
tietokoneasiat on kunnossa YO-kirjoituksia varten (virtajohto, kuulokkeet, mahd.adapterit). Jos ei 
oosaa, siitä pitää ilmoittaa ryhmyrille ja ryhmyri kirjaa ongelman muistiin ja välittää nimen ja tiedon 
TVT-tiimille. Nimilistat annetaan rotin jälkeen TVT-tiimille.  
 
YO-kirjoituksiin osallistuva. Tutustu opiskelijan 
ohjeeseen https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille/opiskelijanohje   
  
 

Opopassitilaisuuksia: Ensimmäinen opopassitilaisuus on ke 29.8. klo 12.45-13.15 luokassa 128. 
Entinen urli-opiskelijamme Eeri Pulkkinen tulee kertomaan liikunnanohjaajaopinnoistaan Haaga-
Helian ammattikorkeakoulussa.  
 

HENKILÖKORTIT Jokainen lyseolainen tarvitsee Tavastian henkilökortin, joka pitää olla 
mukana aina ruokailuun mennessä. Henkilökortit tulostetaan koululta ja hukattu uusi henkilökortti 
maksaa n.5e. Koska asialla on kiire, emme voi odottaa koulukuvan valmistumista vaan valokuvat 
tarvitaan kaikilta heti.  Valokuvaksi riittää kännykällä otettu kasvokuva.  Jos kuva puuttuu, ota se 
nyt ja lähetä sähköpostilla tiina.hokkanen@kktavastia.fi. Viestin otsikoksi oma nimi ja luokka 
(tärkeä!!!) Toki voi lähettää jo kännykässä valmiiksi otetunkin samoilla tiedoilla varustettuna. 
Henkilökorttia tarvitaan myös koulun kuntosalilla käyntiin ja sillä saa alennusta HPK:n pääsylipuista 
(jääkiekkopelit). Hoida asiasi tai saatat jäädä ilman kouluruokaa.  

  
KOULUKUVAUSAIKATAULU 
Jaetaan ROT:issa kuvauslaput seuraavan viikon koulukuvausta varten.  

5.9. keskiviikko, 45 min/ryhmä  
8:30             18 A  
9:15             18 C  
10:00           18 B  
10:45           18 E  
11:30           15 (pieni ryhmä)  
12.15 → 12:45 ruoka-aika 30 min  
12:45           16 A  
13:30           16 B  
14:15           16 C  
   
6.9. torstai, 35 min/ryhmä  
8:30             tutorit 15min  
8:45             opiskelijakunnan hallitus 15min  
9:00             17 G  
9:35             18 D  

https://docs.google.com/document/d/1RL3KaU9bxIcRJZeTfSqF0G83aKlUYmbEvFob1Q28h28/edit?usp=sharing
https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille/opiskelijanohje
mailto:tiina.hokkanen@kktavastia.fi
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10:10           16 E  
10:45           17 K  
11:20           17 I  
11:55 →ruoka-aika 20 min  
12:15           koko koulun kuva 15 min.  
12:30           17 H  
13:05           17 J  
13:40           17 F  
14:15           16 D  
  
AAA-palvelut Oy tekee puhelinmyyntiä ja heillä olisi työpaikkoja tarjolla. Tämä yritys oli keväällä 
myös meillä esittelemässä toimintaansa lyseolla.  
Yritys etsii edelleen työntekijöitä ja tulee torstaina 30.8 kello 10-13 A-rakennuksen 2 krs:n aulaan, 
Ohjauspisteen lähelle. Opiskelijat voivat siinä käydä tutustumassa heidän tarjontaan ja toimintaan.  
  

 


