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Viikko 3 (ROT 15.1.)  
 

Sarjassamme Lyseon opiskelijoiden menestystarinoita:  
Lämpimät onnittelut urlit Heta Allinen, Julia Liikala, Heta Seikkula ja Kiti Seikkula alle 18-
vuotiaiden tyttöjen jääkiekon MM-pronssimitalista!  
 

 
 

https://yle.fi/urheilu/3-10594144 Kohdassa 1:32 Julia Liikala kuittaa viimeisen maalin. 🙂 🙂 🙂   
 

  
Muistutuksena opiskelijoiden toivomuksesta:  
Lyseo on välittävä oppilaitos. Tiedäthän, että tuoksut voivat aiheuttaa hengitysvaikeuksia. On 
monia, jotka ovat herkistyneitä tuoksuille. Otetaan toiset huomioon eikä käytetä voimakkaita 
hajusteita! Yhtä tärkeää on huolehtia hygieniasta.   
 

  
Opiskelijakunnan hallituksella on ollut viime pöytäkirjojen näyttämisen jälkeen kokouksia joulu-
tammikuussa. Linkissä pöytäkirjat luettavaksi. Opiskelijakunnnan kokouspöytäkirjat  
 

  
Ammattiopiston puolelta työpaikkatiedotusta meidänkin opiskelijoille:  
17.1. Urheilun Unelma-arpa on esillä A-rakennuksen aulassa, kello 11-13, heillä on avoimia työpaikkoja; 
myyntityötä. Heillä on myös arvontaa, ketkä käy tutustumassa yrityksen esittelyyn.  
22.1. AAA-Palvelut Oy on esillä myös A-rakennuksen aulassa, kello 11-13, heillä on avoimia työpaikkoja; 
myyntityötä.  
 

  
Terveydenhoitaja / kuraattori / psykologi tiedottaa:    
Terveydenhoitajalla ei avointa vastaanottoa ti 15.1. eikä ke 16.1., muutoin normaalisti.   
 

  
Perjantaina 18.1. klo 11.00 - 12.20 on Paras idea –kilpailun finaali luokassa 217. Tilaisuuteen 
osallistuvat kilpailevat tiimit sekä kaikki yri-ykköset ja –kakkoset.  
 

Luovan yrittäjyyden linjan opiskelijoille:  
Kaikki yrit, linjapalaveri ma 21.1. klo 12.45 - 13.15 luokassa 128.   

https://yle.fi/urheilu/3-10594144
https://docs.google.com/document/d/1RL3KaU9bxIcRJZeTfSqF0G83aKlUYmbEvFob1Q28h28/edit?usp=sharing
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TEKIJÄ -opinto- ja rekrytapahtuma HAMK:lla to 24.1.klo 9.15 - 16  
Tapahtumassa voit poiketa ruokatunnilla tai hyppäreillä tai koulupäivän jälkeen, erityisesti 
iltapäivän ohjelma on suunniteltu lukiolaisille. Kirjoittamalla nimesi Tavastian lukioiden osastolla 
olevaan listaan, voit saada käynnistä opopassimerkinnän. Suosittelemme lämpimästä vierailua 
tapahtumassa, sillä sieltä voit bongata itsellesi mm. kesätyöpaikkoja.  Ohjelmassa on 
mielenkiintoisia esityksiä esim. klo 15 Arman Alizad.   
Työllistymisen, oppimisen ja verkostoitumisen hämäläinen suurtapahtuma Tekijä2019 kokoaa 
yhteen alueen opiskelijat, työnhakijat, oppilaitokset ja yritykset. Tapahtuma pitää sisällään 
monipuolista ohjelmaa Korkeakoulukeskuksen tiloissa koko tapahtumapäivän ajan. Ohjelma on 
jaettu aamupäivään klo 9.15-11.30 ja iltapäivään klo. 12.30-16.00. Aamupäivän ohjelma kohdistuu 
peruskoulun 8-9 luokkalaisille ja iltapäivän ohjelma on suunnattu toisen asteen- 
ja HAMKin opiskelijoille, sekä kaikille, joilta löytyy kiinnostusta opiskeluun, työnhakemiseen ja -
tekemiseen liittyen.  
 

  
Kakkosille:  
Kakkosten TET- päivät ovat 12. ja 13.3. Tutustumiskohteen voit hankkia itse tai osallistua 
opojen järjestämiin aloihin tutustumispäiviin. TET –paikka voi olla työpaikka tai oppilaitos. Lisää 
TET infoa Opo2 –kursseilla 3.jaksossa.  
Järjestämme kakkosten toisena TET -päivänä ti 12.3. tutustumisretken Jyväskylä yliopiston 
liikuntatieteelliseen, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskukseen ja Firstbeat yritykseen. Tet -
päivä on tarkoitettu kaikille liikunta-alasta kiinnostuneille 2.vsk opiskelijoille. Mukaan pääset 
ilmoittautumalla Kimmolle tai Anne opolle Wilma -viestillä ke 23.1. mennessä. Retkestä 
peritään omakustannusosuus 5 € bussista. Matkaan saa retkieväät.  
Ohjelma:  
klo 8 Lähtö bussilla G-rakennuksen edestä  
klo 10.30 Tutustuminen hyvinvointisovelluksia tuottavaan Firstbeat yritykseen  
klo 12-13 Lounas Jyväskylän yliopisto (omakustanteinen)  
klo 13 jumppahetki Liikuntatieteellisessä + opintojen esittely  
klo 14.30 Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus  
 

  

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 pakolliset opon hakuinfot:  
16A ke 16.1. klo 12.45 -13.15 lk 136  
16B to 17.1. klo 12.45 -13.15 lk 233  
16C ke 16.1. klo 12.45 -13.15 lk 129  
16D pe 18.1. klo 12.45 -13.15 lk 136  
16E to 17.1. klo 12.45 -13.15 lk 129 
 

   

  Työ- ja opiskeluiloa kaikille! 😊 
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