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Viikko 4 21.1.  
 
3.jakson päättöviikko alkaa pe 24.1. 6-koodin päättötunneilla. Seuraavan jakson kurssit alkavat 
työjärjestyksen mukaan ma 3.2. 
 
Päivittäkää abittitikkunne! Tikut tulee päivittää ajoissa ennen ensimmäistä koeviikon koetta. Jos 
et itse osaa, niin kysy opettajalta. Ilman toimivaa tikkua ei abittikoetta pysty tekemään ja kokeen 
siirtyminen siirtyy uusintapäivälle. Varakoneanomukset osoitetaan apulaisrehtorille/rehtorille.   
 
Liikuntavälitunnit tällä viikolla taas normaalisti keskiviikkona ja torstaina klo 12.35-13.05. Välitunnin 
aikana liikuntasalin välineistö käytössä, käy vaikka pelaamassa erä ilmakiekkoa ruokajonon 
lyhentyessä!  
 
ABIT:  
  
Tänään äänestetään Juhot ja Allit  
 
Vastataan opiskelijakyselyyn. Linkki kyselyyn lähetetään Wilmassa kaikille ennen rottia.   
 
Abien yo-abittitreeni perjantaina 21.2. klo 9:40 luokassa G217. Tilaisuudessa käydään läpi koneen 
käynnistäminen, yo-kokeessa tarvittavat välineet ja abitin keskeiset ominaisuudet 
 
Muistakaa päivittää tietokoneenne myös ennen yo-kirjoituksia sekä KÄYNNISTÄÄ UUDELLEEN, 
jotta kone ei ala asentamaan päivityksiä YO-koesalissa!   
 
KAKKOSET JA YKKÖSET:   
Bändikurssilla hyvin tilaa laulamisesta ja soittamisesta kiinnostuneille. Kurssi alkaa jaksossa 4. 
koodilla 7. Ensimmäinen kokoontuminen on 2.2. maanantaina klo 8.10 musaluokassa. Tule 
mukaan musisoimaan ja laulamaan.  Kurssi arvioidaan s- merkinnällä. 
  
HAMKin bio-ja elintarviketekniikan opiskelijoiden ja Hämeenlinnan lukioiden yhteinen 
laborointikurssi BIOHAMK toteutetaan jaksojen 4 ja 5 aikana seuraavasti:   
1. osa: pe 20.3.2020- ti 24.3.2020   
2. osa: ma 20.4.2020-ke 22.4.2020   
Kurssi järjestetään Hamkin Visamäen kampuksella kyseisinä päivinä pääsääntöisesti klo 9-15 
välisenä aikana (tarkemmat aikataulut saatte kurssilla). Kurssille osallistujan ei tarvitse olla 
luonnontieteiden tai pitkän matematiikan opiskelija.  Lukiolaiset saavat osallistumisestaan (sis. 
oppimispäiväkirjan kirjoittamisen) yhden lukiokurssin sekä erillistodistuksen. Kyseiset työt 
hyvitetään lukiolaiselle, mikäli hän menee HAMKiin opiskelemaan bio-ja elintarviketekniikkaa.   
Lisäinfoa Anna Saloselta. Sitovat ilmoittautumiset Anna Saloselle viimeistään pe 
21.2.2020 (talvilomaviikkoon mennessä, siis!)  
  
OPO-PASSEJA  
Ma 20.1.20 Päivölän kansanopisto (tarjolla opetusta: Kauppatiede, Oikeustiede,  Kuvataide, 
Arkkitehtuuri, Luonnontiede, Abikurssit, Kesälukio lk 128  
 
Ke 22.1. klo 12.45-13.15 Reetta Rajapuro, Bachelor of Law,  TalTech, yliopisto-opiskelu 
Tallinnassa lk 128  
 
jatkuu seur sivulla 
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Vuoden 2020 Tekijä -tapahtuma on täällä! Työllistymisen, oppimisen ja verkostoitumisen 
hämäläinen suurtapahtuma kokoaa yhteen alueen opiskelijat, työnhakijat, oppilaitokset ja 
yritykset!  
 
23.1.2020 järjestettävällä Tekijä -tapahtumalla halutaan välittää keskitetysti tietoa alueen 
oppilaitosten tarjoamista opiskelumahdollisuuksista ja saada työmarkkinoille valmistuvat osaajat ja 
työnantajat kohtaamaan ja solmimaan mahdollisia kontakteja. Tapahtuma kokoaa paikalle myös 
toimijoita, jotka tarjoavat tietoa erilaisista työllistämisvaihtoehdoista, sekä yrittäjyydestä ja välittävät 
tietoa rekrytointiin liittyvistä asioista.  
 
Verkostoitumisen lisäksi tapahtumassa pääsee kuulemaan mielenkiintoisia puhujia, esiintymässä 
mm. teatteritaiteen maisteri Pamela Tola, Uhana Designin Mira Vanttaja ja Hanna Virkamäki, sekä 
nuoria yrittäjiä ja uratarinoita eri aloilta.  
 
Tapahtumaan on vapaa pääsy! 
  
Tapahtuman järjestävät yhteistyössä HAMK, Hämeen kauppakamari, Linnan Kehitys Oy, Hämeen 
TE-toimisto, EURES, Koulutuskuntayhtymä Tavastia ja Kiipula.  
https://tekijatapahtuma.fi/ohjelma/  
 
Tapahtuman ohjelma on suunniteltu siten, että aamupäivä on suunnattu enemmän 
peruskoululaisille ja iltapäivä muille kouluasteille. Tapahtumassa on lounastauko klo 11.30-
12.30.   
Voit vierailla tapahtumassa tai omalla ajallasi tai 5 ja 8-koodin oppitunnilla, kun ilmoitat siitä 
ennakkoon opettajalle. Opettaja merkitsee silloin sinulle “Muun poissaolon” ja selityksen Tekijä-
messut.  Käy messuilla ilmoittautumassa Koulutuskeskus Tavastian ständillä. Jos olet ilmoittanut 
opettajalle olevasi messuilla, mutta nimeäsi ei ole ständillä olevassa listassa, niin muutamme 
poissaolon selvittämättömäksi. Jos et ole ilmoittanut messuille menoasi opettajalle ennakkoon, niin 
opettaja merkitsee normaalin selvitettävän poissaolon. Jos oppitunnilla on koe tai testi, et voi olla 
sieltä poissa.  
 
Saat  myös opopassimerkinnän kirjoittamalla nimesi listaan, jonka löydät Koulutuskeskus 
Tavastian ständiltä.  
 
Hyvää työviikkoa ja ahkeruutta päättöviikon tehtäviin! 
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