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Viikko 36   (ROT ti 4.9.)  
 
Abeille ja yo-kirjoittajille: 
Syksyn yo-kokeeseen osallistuva! Missasitko maanantain abi-infon? Toinen ja samalla viimeinen 
mahdollisuus perjantaina 7.9 klo 12.40 A-rakennuksen salissa. Osallistuminen on pakollista!  
 
Abitti-tukea tarjolla niille opiskelijoille, jotka osallistuvat syksyn yo-kirjoituksiin ja 
ovat ilmoittaneet olevansa epävarmoja koneensa käytön suhteen. (Esimerkiksi, jos et ole varma, 
osaatko käynnistää koneesi abittitikulta.)  Tukitunnit ovat ke 5.9. klo 13:15 luokassa G231 ja pe 
7.9. klo 11:05 luokassa G224. Osallistuminen jompaan kumpaan tilaisuuteen on pakollinen niille, 
jotka eivät allekirjoittaneet aiheeseen liittyvää, aiemmin ryhmänohjauksessa kiertänyttä listaa. 
 
Kakkosille: 
Abittitikkujen päivitys: Abittitikut päivitetään yhdessä maanataina 10.9 klo11.05 alkavalla tunnilla. 
Otathan siis tuolloin koneen ja tikkusi mukaan. Jos tikkusi on kadonnut, käythän ostamassa uuden 
tilalle! Mikäli sinulla ei ole oppituntia tuohon aikaan, huolehdithan että tikkusi on päivitetty ennen 
koeviikkoa!!!  
 
Henkilökortteja aloitetaan tulostaa tällä viikolla ja ne jaetaan pikapuoliin. Kortti tulee olla mukana 
aina ruokalaan mentäessä. Jos et ole vielä lähettänyt kasvokuvaasi kansliaan, tee se, jotta et jää 
ilman kouluruokaa. Kuva lähetetään sähköpostiin tiina.hokkanen@kktavastia.fi. Otsikkoon oma 
etunimi ja sukunimi sekä luokka.  
 
Kuntosalivuorot opiskelijoille:  Opiskelijavuorot ovat ma-to klo 16.00-18.00. 
Perjantaisin opiskelijavuoro päättyy jo klo 15.00. Kuntosalia saa käyttää sekä ammattiopiston, että 
lyseon lukiolaiset kuntosalin käyttövuorojen mukaisesti. Henkilökortti tulee olla mukana ja se on 
näytettävä, jos sitä teiltä kysytään. Opiskelijat kulkevat salille Tavastia 
Areenan puoleisen päädyn ovesta, joka on avoinna asuntolan aukiolojen mukaisesti. 
Viikonloppuisin opiskelijopilla ei ole pääsyä kuntosalille.  
  
Ota lokero yksin tai kaverin kanssa ja jätä reppusi sinne ruokailun ajaksi. Lokeron avaimen voi 
tulla kuittaamaan apulaisrehtorilta. Työsuojelutoimikunta on huomauttanut, että lukiolaisten reppuja 
ei saa kasata ruokalan aulaan. 
  
Turvallisuuskävely  
Turvallisuuskävely suoritetaan ryhmänohjauksessa. Ohjeet poistumisreiteistä ja 
kokoontumispaikasta löytyvät luokkien seiniltä. Kokoontumispaikka sijaitsee A ja G-rakennuksen 
välissä parkkipaikalla. Harjoitellaan käytännössä seuraavat asiat ryhmänohjausluokan kanssa:   

• Valitse lähin poistumistie   
• Jos lähin poistumistie on tukossa niin käytä mahdollisesti vapaana olevaa reittiä  
• Älä kävele vastavirtaan   
• Kävele rauhallisesti mutta tehokkaasti  
• Oppilaat ilmoittautuvat oppitunnin opettajalle kokoontumispaikalla  
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Valokuvaus 
Jaetaan ROT:issa loputkin kuvauslaput koulukuvausta varten.  
Kuvausaikataulu (A-rakennuksen liikuntasalissa), näkyvillä myös info-tv:ssä aulassa: 
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 à 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  
10:10           16 E  
10:45           17 K  
11:20           17 I  
11:55 à  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  
 
Ke 5.9. vietetään Hämeenlinnassa Onnistujan Päivää, jonka järjestää mm Linnan Kehitys, 
Hämeenlinnan kaupunki, Hämeenlinnan Yrittäjät sekä Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Päivä alkaa 
klo 8 toritapahtumalla, johon osallistuvat yri-ykköset. Tapahtuman kesto on noin tunti. Onnistujan 
julistusta on lausumassa Aatu Pulkkinen ja Saara Ista yhdessä kaupunginjohtaja 
Timo Kenakkalan kanssa. Yri –kakkoset ja yri-abit ilmoittautuminen wilmassa Annelle, jos osallistut 
aamukahvitilaisuuteen. Klo 13-13.40 on Katleena Kortesuon luento “Yritä tai kuole” Tavastia 
Areenalla ja siihen osallistuvat kaikki yri-linjalaiset sekä kaikki toisen vuoden opiskelijat. (Jos 
sinulla on kakkosten tunti, sovi ryhmäsi kanssa ilmoittautuminen vähän ennen klo 13 ala-aulaan). 
Lisäksi olisi toivottavaa, että opettajat ohjailisivat opiskelijoita saliin mentäessä niin, ettei kaikki 
menisi seinien vieriin. Paikalle saapuu myös pari sataa ammattiopiston 
opiskelijaa sekä  2 ysiluokkaa Nummen Yhtenäiskoulusta. Tilaisuudessa opiskelijat istuvat lattialla. 
Klo 13.40-14 esitellään vielä Linkroomin toimintaa Linnan Kehityksen Marko Ahtiaisen toimesta. 
Klo 14 jälkeen tunti voi jatkua luokassa.  
 
 
To 6.9. klo 12.45-13.15 matikkapaja luokassa 234, kaikki ovat tervetulleita oppimäärästä ja 
kurssista riippumatta.  
 
Pe 7.9. Terveydenhoitaja ei ole paikalla.  
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Ma 10.9. klo 12.45 SLL (Suomen lukiolaisten liitto) esittäytyy koko koululle A-rakennuksen 
liikuntasalissa. Kaikki opiskelijat suoraan ruokailusta kuuntelemaan.  

 

Opiskelijakunnan pöytäkirjat - näytä opiskelijoille tästä linkistä  

https://docs.google.com/document/d/1RL3KaU9bxIcRJZeTfSqF0G83aKlUYmbEvFob1Q28h28/edit?usp=sharing

