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Viikko 6  4.2.  
 

Loppuviikon erityisaikataulu: 
 
Penkkarit torstaina 6.2. 

klo 9.45 – 10.30 Abigaala A-rakennuksen liikuntasalissa (1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat 
menevät ensin oppituntinsa luokkiin klo 9.40 ja sieltä opettajan johdolla Abigaalaan.) 
klo 10.30 – 10.45 ROT kaikille (1. ja 2. vuosikurssin rot klo 11.00 asti) 
klo 10.45 – 11.00 ruokailu abeille, muiden ruokailu klo 11.00 alkaen 
klo 11.00 – 11.25 rekkojen koristelu, siivous 
klo 11.30 – 12.45 rekka-ajelut 
klo 12.45 -> siivous 
Kaikkien koulupäivä päättyy ruokailuun. Ykkösillä on abigaalaan asti normaalin 
lukujärjestyksen mukaiset tunnit. Näin myös niillä kakkosilla, jotka eivät tanssi. 
 

Vanhojen päivä perjantaina 7.2.  
Aamun ja aamupäivän tunnit ovat ykkösillä ja ei-tanssivilla kakkosilla normaalin 
lukujärjestyksen mukaisesti. 
klo 13.15 – 14 tanssiesitys (1. vuosikurssin opiskelijat ilmoittautuvat oppituntinsa opettajalle 
Tavastia Areenalla. Koulu jatkuu ykkösillä normaalisti tanssien jälkeen.) 
klo 17.30 tanssit Loimuassa 

 
 
Kiitos niille, jotka asiallisesti ilmoittivat lukion käyttöön osoitetun pysäköintialueen ja sinne johtavan 
tien huonosta kunnosta. Tie on nyt lanattu ja kunnostettu. Kun siis huomaat jonkin epäkohdan, niin 
tuothan sen henkilökunnan tietoon, että asiaan voidaan tarttua.  
 
Rehtorin tehtäviä loppulukuvuoden ajan hoitaa Tiina Kivinen ja apulaisrehtorina toimii Tuija Tiala. 
Työnjako rehtoreiden välillä on ennallaan eli apulaisrehtori hoitaa ensisijaisesti opiskelija-asiat.  
 
Ykkösten ryhmänohjauksen aika muuttuu. Ryhmänohjaus pidetään tiistaisin klo 13:00 – 13:15 
ykkösillä joka viikko ja kakkosilla ryhmänohjaajan määräyksestä. Tällä viikolla kuitenkin 
tehdään vielä poikkeus ja jakson ensimmäinen ryhmänohjaus kaikilla torstaina abigaalan 
jälkeen klo 10:30!   
 
Akvaariossa toimii kirjasto tuo/vie-periaatteella. Hyllyjen kirjat ovat vapaasti otettavissa, ja 
hyllyyn voi tuoda kotona pölyttyvät kirjat kiertoon. Tarjolla on ainakin suomen-, ruotsin-, englannin-, 

saksan- ja ranskankielisiä kirjoja. Käytä rohkeasti, hyödynnä hyppytunnit kirjojen parissa.        

 
Vahvistetaan tiedonkulkua kulttuuritapahtumista: Akvaarioon on perustettu kulttuuri-
ilmoituksille oma ilmoitustaulu. Jos sinun harrasteryhmäsi tms. esiintyy, pitää näyttelyn, tai tiedät 
jonkin muun sidosryhmäsi kautta tulevasta kulttuuritapahtumasta, jaa tämä tieto muille 
ilmoitustaululla. Kulttuuriasioista tiedottaminen onnistuu myös koulun Instagramin ja 
Facebookin kautta, tunnisteella #lyskakulttuuria voit lähettää Tuija Tialalle (työpuh. 0503249544) 
kuvan lyseolaisten kulttuuriosallistumisesta. Liitä mukaan tieto, mikä tilaisuus/keitä mukana/milloin, 
niin Tuija päivittää instaan ja Facebookiin.  
 
Koulussamme on tällä viikolla vieraina 12 italialaista opiskelijaa ja kolme opettajaa. He 
saattavat vierailla oppitunneilla. Pidäthän mielesi avoinna ja keskustelet heidän kanssaan, jos 

tilaisuus tulee – luodaan heille yhdessä positiivista mielikuvaa koulustamme.         
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Bändikurssi (7- koodilta) pidetään bändikerhona perjantaisin klo 14.30 – 16. Kurssi jatkuu 
myös 5. jaksossa. Muista harjoituksista tms. sovitaan tarvittaessa yhdessä. Tervetuloa 
soittamisesta ja/tai laulamisesta kiinnostuneet ykköset ja kakkoset! 
 
Haluatko katsomaan HPK:n jääkiekko-ottelua?   
Hae itsellesi oma seisomalippu kansliasta otteluun HPK-KooKoo 19.2. klo 18:30 tai HPK-Lukko ti 
3.3.2020 klo 18:30. Lippuja jaossa 80 kpl ja opiskelija voi saada lipun / jompikumpi ottelu. Jäljelle 
jäävät liput jaetaan halukkaille, joten voit ilmoittaa toiveesi varauslistalle.  
     

Kakkosille: 

Riemukasta, arvokasta Vanhojenpäivää! 
 

    
 

Abeille: 
  
Abien yo-abittitreeni perjantaina 21.2. klo 9:40 luokassa G217. Tilaisuudessa käydään läpi 
koneen käynnistäminen, yo-kokeessa tarvittavat välineet ja abitin keskeiset ominaisuudet.   
 
Rehtorit jakavat abitodistukset ma 17.2. klo 8:30 – 8:55 englannin ja ruotsin prelien aluksi ala-
aulassa. Jos et tule ko. preliin, rehtori jakaa todistuksen samana päivänä klo 10:00 – 10:50 ala-
aulassa. Todistus on tärkeä, koska siinä näkyvät päättöarviointi, kaikki rekisterissä olevat 
suoritukset sekä vielä työtä vaativat kurssit. Olet vastuussa siitä, että tarkistat, että kaikki 
suorittamasi kurssit ovat merkittyinä todistukseesi asianmukaisesti.   
 

Railakasta penkkaripäivää! :D :D :D 
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