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Viikko 51 17.12.  
 
Lukukauden viimeinen kouluviikko meneillään. Syyslukukauden viimeinen koulupäivä 
puolestaan on torstai 19.12. joka on ensin työjärjestyksen mukainen koulupäivä ja saman 
päivän iltana vietämme puuroista joulujuhlaa. Joulujuhla alkaa klo 18.00 puurolla A-
rakennuksen ruokalassa ja jatkuu liikuntasalissa. Kaikki joulujuhlan ohjelmaan osallistuvat 
tulevat paikalle jo klo 17.00 juhlaohjelman läpikäyntiä varten (kenraaliharjoitus) A-
rakennuksen liikuntasaliin.  
 
Huomenna keskiviikkona 18.12. klo 13-16 on Tutustu lajeihin -iltapäivä. Saat tänään 
viestin Wilmaan, jossa on lyhyesti ohjeet lajeja varten. Jos ilmoittautuminen lajeihin jäi 
tekemättä, ota yhteys Joona Ojaseen tänään ja etsitään uusi laji tai muuten sinut 
ilmoitetaan automaattisesti kaupunkisuunnistukseen. Olkoon tämä iltapäivä lähtöpamaus 
ja vauhditusta liikunnallisen joululoman viettoon!  
 
Uusintojen arvosanat valmistuvat viimeistään ke 18.12. Tarkistathan, että olet saanut 
kaikki arvosanasi. Ole yhteydessä kurssiopettajaan, jos sinulla on kysyttävää tai epäselvää 
arvosanoista.  
 
Kouluun palataan ti 7.1.2020 työjärjestyksen mukaisesti. 
 
Seuraavat uusinnat ovat helmikuussa hiihtolomaa edeltävällä viikolla. Päivämäärät 
ilmoitetaan ryhmänohjauksissa, viikkotiedotteessa ja löytyvät myös jo nyt koulun 
kotisivuilta. Muistathan ilmoittautua aina ajoissa. Arviointien jälkeen ilmoittautuminen 
ilmestyy Wilmaan välilehdelle ”Tentit”.   
 
Kevään Yo-kokelaat: Ilmoittautuminen preliminääreihin tehdään kertauskurssin 
opettajalle. Opettajat keräävät osallistujat tammikuun ensimmäisen viikon aikana (12.1. 
mennessä). Jos et osallistu kertauskurssiin, mutta haluat osallistua preliminääriin, 
ilmoittaudu kansliassa. Preliaikataulu on seuraava: (Kaikki preliminäärit alkavat klo 9.00)  
ma 3.2 matikan preli 6 t  
ti 11.2. äikän preli 6 t  
ma 17.2. enkun ja ruotsin preli 6 t  
ma 2.3. ps, hi, fy preli 3 t  
ke 4.3. ke 6 t; ue, yh, te preli 3 t  
Kaurialassa reaalin preliminäärit pe 21.2. (FY ja KE 6h, muut aineet 3,5h) alkaen  klo 9.  
  
Opopasseja tulossa  
Ti 7.1.2020 Juho Jarho, Maanpuolustuskorkeakoulu   
Ke 8.1.20 Joona Ojanen, yleinen historia ja valtio-oppi, Helsingin yliopisto  
Ma 20.1.20 Päivölän kansanopisto (tarjolla opetusta: Kauppatiede, Oikeustiede, 
Kuvataide, Arkkitehtuuri, Luonnontiede, Abikurssit, Kesälukio 
  
Jatkuu seuraavalla sivulla 
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Abien kaikille pakolliset jatko-opintohakuun liittyvät opoinfot :  
Pe 10.1.klo 12.45 17F lk 301  
Pe 10.1. klo 12.45 17G lk 310  
Ti 14.1. klo 12.15 17H lk 224  
Ti 14.1. klo 12.15 17I lk 231  
Ti 14.1. klo 12.45 17J lk 231  
Ti 14.1. klo 12.45 17K lk 224  
Jos oman ryhmän aika ei käy, osallistu jompaankumpaan toiseen aikaan.  
 
 
Toivotamme kaikille oikein mukavaa joululomaa ja rauhallista jouluaikaa.  

 


