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Viikko 2 (ROT 8.1.)  
Tervetuloa takaisin opintojen pariin! Aloitetaan vuosi parantamalla ainakin pikkuisen 
edellisen vuoden tuloksia, eikö vain? Mitä sinä voit tehdä, jotta saavuttaisit enemmän 
onnistumisen kokemuksia? Jos taas pakerrat äärirajoillasi, mieti, miten voit hellittää 
taakkaasi ja suoda itsellesi tärkeitä levonhetkiä. Joskus vähemmän on enemmän. 
Muistetaan jokainen palkita itsemme pienistäkin onnistumisista, kannustaa myös toisia 
niihin ja tuulettaa kaikkien onnistumisille!   
 

  
  
Rehtori Pieta Tukkimäki-Hildén on virkavapaalla 20.1. asti. Sijaisena toimii 
apulaisrehtori Tuija Tiala.  
  
Paras Idea –kilpailun finalistit kokoontuvat keskiviikkona 9.1. klo 11.30 luokassa 129. 
Kaikki paikalle! 

 

Autokoulua käyvät, muistattehan, että ajotunteja ei oteta oppituntien tai muun 
kouluohjelman ajalle. Ne eivät ole hyväksyttävä syy koulusta poissaololle.  
  
Vuosi yrittäjänä -kurssin opiskelijat ja kaikki kakkosvuosikurssin yrit, teillä on 
yhteinen tilaisuus ammattiopiston nuorten yrittäjien kanssa ma 14.1. klo 14. Tämä on 
pakollinen osa kurssia. Tilaisuudessa puhuvat imagokouluttaja Isa Karlsson ja yrittäjä 
Mika Walkamo. Aiheina ovat itsensä ja yrityksen esilletuominen sekä yrittäjyystarina. 
Tilaisuus pidetään A-rakennuksessa ja se kestää vajaat kaksi tuntia.  

 

Kaikille opiskelijoille:  
Wilma-viestejä, sähköpostiviestejä ja muita viestejä lähettäessä kannattaa olla selkeä ja 
kohtelias. Mieti, kenelle kirjoitat ja miten saat asiasi parhaiten perille:  
Muista siis seuraavat:  
 

1) Laita aina aihe selkeästi näkyviin, esim.: Uusintaan ilmoittautuminen  
 

2) Aloita tervehdyksellä. Esim.: Hei!  
 
 

3) Kerro asiasi asiallisesti ja selkeästi.  
Esim.: Olen ollut viime jaksossa ÄI4 -kurssilla, ja minulla jäi silloin tehtävä tekemättä. Voinko 
osallistua uusintaan vasta seuraavassa uusinnassa, koska minulla on jo uusinta kielten päivänä?  
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(Huom. Opettaja todennäköisesti vastaisi, että voit tulla tekemään tehtävän toisena, matematiikan 
ja reaalin uusintapäivänä. Muista kuitenkin, että et voi vaihtaa toiseen uusintapäivään kysymättä 
opettajalta lupaa siihen. Syyn täytyy myös aina olla perusteltu.)  
 
4) Lopeta viestisi: allekirjoita viestisi.  
 
5) Viestintää kannattaa harjoitella. Esim. työnhakutilanteessa voi olla ratkaisevaa, että 
vastaanottaja saa sinusta sellaisen vaikutelman, että teet hommat loppuun asti ja näet vaivaa. 
Ilmaisutapa viestii sinusta itsestäsi ja tavastasi hoitaa asiat. Selkeä viestintä helpottaa asian 

hoitamista 😊  

Muista myös tämä käytännön ohje omien tiedostojen hallintaan: nimeä omat tiedostosi selkeästi, 
se helpottaa sekä sinua että muita. 
 

Opopassitilaisuus  
Ke 9.1. klo 12.45 -13.15 lk 128 Finnacta Oy ständi ja yritysesittely. Myyntityö  
  
Abeille ja kevään yo-kirjoituksiin osallistuville:  
Kevään kirjoituksiin osallistuville pakolliset abi-infot ke 23.1. klo 12.45 -13.30 ja pe 25.1. 
klo 12.45 -13.30. Infot ovat samansisältöiset, osallistu jompaankumpaan ja merkkaa aika 
kalenteriisi NYT. Tämä koskee siis myös niitä kakkosia, jotka ovat ilmoittautuneet 
kevään yo-kokeisiin. Infossa abeille asiaa yo-kirjoitusten lisäksi myös mm. penkkareista 
ja kaikista kevään tapahtumista.  
  
Abeille:  
Preleihin ilmoittautuminen: Abi, jos osallistut jonkin aineen preliin, ilmoittaudu siihen 
kansliassa 18.1. mennessä kirjoittamalla nimesi ko. aineen listalle. Huom. Jos osallistut 
jonkin aineen kertauskurssille Kaurialan lukiossa ja haluat osallistua sen aineen preliin, 
ilmoittaudu siihen Kaurialassa heidän ohjeistuksensa mukaisesti. Jos et ole ollut 
kertauskurssilla ollenkaan, niin ilmoittaudu oman koulun preliin ja jos omassa koulussa ei 
ole ko. preliä tarjolla, niin sitten toisen koulun preliin. Preli-ilmoittautuminen on sitova. Jos 
sairastut, ilmoita poisjäämisestä opintosihteeri Tiina Hokkaselle Wilma-viestillä tai s-
postitse.  
 

Lyseolla järjestettävät prelit:  
pe 1.2. matematiikka klo 9 - 15  

ti 5.2. fysiikka klo 8 - 12  

pe 8.2. kemia klo 9 -13  

ti 19.2. Äidinkieli ja suomi toisena kielenä klo 9 - 15  

to 21.2. Englanti ja ruotsi klo 9 - 15  
ma 4.3. PS, YH klo 8.45 - 13  
ke 6.3. UE, BI, TE klo 8.45 - 15  
  
Abeille pakolliset hakuinfot:  
16A ke 16.1. klo 12.45 -13.15 lk 128  
16B to 17.1. klo 12.45 -13.15 lk 128  
16C ke 16.1. klo 12.45 -13.15 lk 129  
16D pe 18.1. klo 12.45 -13.15 lk 128  
16E to 17.1. klo 12.45 -13.15 lk 129  
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Abien kevään tärkeät päivämäärät löytyvät kotisivuilta kohdasta Opiskelijalle -> Abi-info. 
Sieltä voit tarkistaa abi-infot, prelit, penkkarit, yo-kirjoitukset, lakkiaisharjoitukset jne.  
 

Työmahdollisuus abeille  
"Oletko vailla töitä kirjoitusten jälkeen? Rahaa opintokassaan? Tule 
osaksi Sector Alarmin huippumyyntitiimiä! Aloittaa voit vaikka heti. Tehtävä edellyttää 18 vuoden 
ikää. Työajat painottuvat iltoihin ja töitä on mahdollista tehdä myös osa-aikaisena 2-3 päivänä 
viikossa. Tule kuuntelemaan Sector Alarmista ja meidän työmahdollisuuksistamme 14.1. klo. 
12.45 lk 128. Löydät myös ständimme 12.20 lähtien ala-aulasta.”   
 

Tsemppiä kaikille työhön ja opintoihin! 😊 
 

 

 


