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Viikko 4 (ROT 22.1.)  
  

Vielä on lähes viikko tehokasta aikaa opiskella ennen päättöviikkoa! Päättöviikko 
alkaa tiistaina 29.1. koodin 6 kokeella tai muulla sovitulla ohjelmalla ja etenee koodijärjestyksessä 
6, 5, 4, 3, 2, 1 päättyen tiistaina 5.2. Tsemppiä jakson loppusuoralle ja kokeisiin!   
  
 

Hankithan ajoissa tarvittavat oppikirjat muun materiaalin heti 4. jakson alkuun!  
 

           
  
Jos sinulla on K-merkintä opintosuorituksissasi etkä tiedä, mistä merkintä johtuu, voit tarkistaa 
asian Wilmasta seuraavasti: Klikkaa Opinnot -> Suoritukset -> K-merkintä, siinä näkyy mitä sinun 
tulee tehdä suorittaaksesi kurssin loppuun.  
  

“Kuinka matemaatikko voi auttaa puhekykynsä menettänyttä lasta? Kuinka lasketaan yhteen kaksi 

valokuvaa? Miten matemaatikko selvittää tappajabakteerin esivanhemmat?”  Matematiikkaa kaikkialla 
-verkkokurssi alkaa 4.2 osoitteessa mooc.helsinki.fi. Se sopii niin lukiolaisille kuin opettajillekin. 
Ota yhteyttä Akiin, jos kiinnostaa.  
  
Huolestunut autoileva abi on havainnoinut opiskelijoiden liikkumista koulun läheisyydessä. Kun 
opiskelijoita tullaan hakemaan koulupäivien jälkeen, kyydit odottavat ajotien reunassa. Jalankulkijat 
tulevat tielle autojen välistä, mikä aiheuttaa monia vaaratilanteita. Suojatie on kävelijälle varattu 
turvallinen paikka. Varovaisuus koulun läheisyydessä koskee niin jalankulkijoita kuin 
autoilijoita, ettei vahinkoja sattuisi. Piittaamattomuus omasta ja muiden turvallisuudesta aiheuttaa 
vaaraa paitsi heille itselleen, myös muille tienkäyttäjille. 
 

Liikenneturvan sivuilta: "Ajoradalla kävelijän paikka on ensisijaisesti vasemmassa reunassa. 
Ajorata ylitetään suojatietä pitkin, jos se suinkin on mahdollista."  
 

"Tienkäyttäjänä kävelijän on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden 
edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi.”  
 

  
Linkki opiskelijakunnan hallituksen kokousten pöytäkirjoihin Opiskelijakunnnan 
kokouspöytäkirjat   
 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1RL3KaU9bxIcRJZeTfSqF0G83aKlUYmbEvFob1Q28h28/edit?usp=sharing
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. Tapahtumaan on non-stop 
bussikuljetus alkaen klo 12.15 Kaurialan lukio, Nallen pysäkki (Turuntie-Kampus-Kankaantaustantie-

Hamk-Virvelintie-Turuntie-Kampus...). Bussi on Pekolan bussi ja edessä ikkunassa tarralla lukee 
Ammattiopisto Tavastia. 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 15-16 Arman Alizad.   
 

  

Terveydenhoitaja / kuraattori / psykologi tiedottaa:     
Terveydenhoitajalla ei ole avointa vastaanottoa torstaina 24.1., muutoin normaalisti viikolla 4.   
  
 

Ykkösille ja kakkosille:  
Abittitikut tulee JÄLLEEN päivittää. Tiialta on tullut ohjeviesti Wilmassa perjantaina 18.1. siitä, 
kuinka päivitys tapahtuu.  
Tikut on ehdottomasti päivitettävä ennen päättöviikkoa, jotta ne toimivat abittikokeissa.   
Koulun tikut on varattu abien käyttöön päättöviikolla, joten on jokaisen ykkösen ja kakkosen omalla 
vastuulla, että oma abittitikku toimii ja kokeiden teko päättöviikolla onnistuu. Samalla tavoin 
huolehtikaa, että tulette kokeisiin kone ladattuna ja laturi mukana. Huolehtikaa mukaanne myös 
muut tarvitsemanne varusteet, esimerkiksi hiiri, jos sellaista tarvitsette. Koululta ei saa 
varakoneita tai -hiiriä.  
 

  

Kakkosille:  
Kun opiskelija täyttää 18 vuotta, hän päättää, salliiko vanhempiensa edelleen käyttää Wilma-
tunnuksia. Wilma-tunnuksia tarvitaan esim. poissaolojen selvittämiseen, 
viestien vastaanottamiseen ja opintojen seuraamiseen. Kerätään hyväksyntä Wilma-tunnusten 
käyttämiseen.  
 

  

Abeille:  
Preleihin ilmoittautumista on pidennetty sairastumisten takia. Tänään ti 22.1. voit vielä käydä 
ilmoittautumassa preleihin kansliassa.   
 

  
Abeja pyydetään vastaamaan lukiolaiskyselyyn tämän viikon aikana, deadline pe 
25.1. Apulaisrehtori on lähettänyt Wilma-viestissä linkin kyselyyn ma 21.1.   
  
Osaatko käyttää konettasi sähköisissä YO –kirjoituksissa? Siis bootata koneesi abittiin? Jokainen 
abi täyttää sähköisiin YO –kokeisiin liittyvän lomakkeen! Linkki tulee Wilmassa Aki Kontturilta.  
  
Opopassitilaisuuksia  

To 24.1. Tekijä-tapahtuma klo 9.15 - 16 HAMK, Visamäki  

Pe 25.1. klo 12.45 - 13.15 lk 136 entinen lyseolainen Anselmi Taittonen, Turun Kauppakorkeakoulu  

 


