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Viikko 38 17.9.  
  
On aika päivittää abittitikut! Vanha päivitys ei ole yhteensopiva uuden kanssa, joten toimi ennen 
kokeiden alkua! Akvaariossa on TIKKUTEHDAS, jossa abittitikkuja voi myös päivittää 
viimeisimpään versioon! Tikkutehtaan käyttö on helppoa, seuraa vain näytön ohjeita! 
Perjantaina 13.9. lähetetyssä Wilma-viestissä oli myös käyttöohjeet!  
 

Päättöviikko alkaa perjantaina 20.9. ja päättyy perjantaina 27.9. Muista ottaa kokeeseen 
mukaan kannettavasi, jossa virta riittää kokeen ajan, ja tarvittaessa kuulokkeet. Jos sinulla 
on abittikoe, ota mukaan myös päivitetty abittitikku.   
 

Muistutamme jälleen, että vilppi ei kuulu opiskeluun. Mikäli opiskelija jää kiinni lunttaamisesta, 
hänen kurssisuorituksensa hylätään ja hänen on suoritettava kurssi uudelleen osallistumalla 
opetukseen. Lunttaamisesta tiedotetaan aina sekä rehtorille että alaikäisen opiskelijan huoltajalle. 
Myös kotona tehtävissä esseissä tai muissa vastaavissa tehtävissä esiintyvä vilppi, plagiointi, 
käsitellään aina vakavasti. Käytämme mm. Turnitin-ohjelmaa plagioinnin tunnistamiseen.  
 

Rotareiden vaihto-opiskelijainfo to 19.9. klo 10.55-11.10 ständillä ala-aulassa ja infotilaisuus 
klo 12.45-13.15 lk 128. (Infotilaisuudesta voit merkitä opopassiin.) Kaikki vaihtojaksoista ja 
kansainvälisyydestä kiinnostuneet paikalle. Käykää syömässä ennen infoa. (Viime viikon info 
jouduttiin perumaan, niin siksi uusi tällä viikolla.)  
 

Ylioppilaskirjoitukset ovat alkaneet maanantaina ja jatkuvat kolmen viikon ajan. Opettajia saattaa 
saapua myöhässä aloittamaan oppituntia yo-valvonnoista johtuen. Odottakaa kärsivällisesti, 
mutta tulkaa kysymään kansliasta, jos aikaa alkaa kulua paljon eikä opettajaa näy.  
 

Jos opettajaa ei näy aloittamaan oppituntia eikä Wilmaankaan ole tullut mitään viestiä 
poikkeavasta järjestelystä, niin ripeästi joku kysäisemään kansliasta, mistä on kysymys. 
Poikkeuksetta kyse on siitä, että joku on unohtanut tulla antamaan teille tehtävät.  
 

Uusi jakso alkaa maanantaina 30.9.  
• Muista hankkia ajoissa toisen jakson oppikirjat eli huolehdi, että sinulla on heti 
ensimmäisellä tunnilla tarvittava oppimateriaali ja opiskeluvälineet mukana.   
• Jos et jostain syystä pääse osallistumaan ensimmäiselle tunnille, ilmoita opettajalle, että 
olet osallistumassa kurssille, jotta sinua ei poisteta osallistujalistalta.   
• Jos teet muutoksia opinto-ohjelmaasi toiselle jaksolle, hoida muutokset ohjatusti opon 
avustuksella ennen jakson alkua.  

  
Terveydenhoitaja / kuraattori / erityisopettaja / psykologi tiedottaa:  
Terveydenhoitaja poissa koulutuksen vuoksi 17.-18.9.19. Muina päivinä tavattavissa normaalisti 
ilman ajanvarausta klo 10-11.  
 

  

TSEMPPIÄ KAIKILLE PÄÄTTÖVIIKOLLE!  
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