
 [Asiakirjatyyppi]    
    
    
 9.10.2018   

 

 

 
puh. 050 5090 757 

 
info@kktavastia.fi 

 
Hattelmalantie 6 

                        Toimisto etunimi.sukunimi@kktavastia.fi 13100 Hämeenlinna 
 www.kktavastia.fi Y-tunnus: 0205303-4 

 

Viikko 41 (ROT 9.10.) 

Jälleen on tullut palautetta Kaurialasta, että opiskelijoitamme käy siellä 
ruokailemassa. Muistutellaan siis, että lyseon lukiolaisille on tilattu ruoka 
Hattelmalantielle ja täällä me myös ruokailemme. 

Vanhojentanssimekkojen kirppis ke 10.10. sekä to 11.10. Klo 10.55 välitunnilla 
sekä ruokavälitunnilla terraariossa 1. kerroksessa. Voit tuoda oman mekkosi 
kirppikselle tai käydä kokeilemassa kyseisillä välitunneilla. 

Kokeiden palautukset ja palautteet kokeista torstaina 11.10. siinä luokassa, jossa 
ko. koe oli, seuraavan aikataulun mukaan: 

Klo 9.30 - 9.45 koodi 6 

Klo 9.45 - 10.00 koodi 5 

Klo 10.00 - 10.15 koodi 4 

Klo 10.15 - 10.30 koodi 3 

Klo 10.30 - 10.45 koodi 2 

Klo 10.45 - 11.00 koodi 1 

Uusintakokeisiin ilmoittautuminen tapahtuu Wilmassa. Jos olet saanut nelosen 
kurssista tai et ole osallistunut kurssikokeeseen, sinun on osallistuttava 
uusintakokeeseen. Jos et ole osallistunut kokeeseen päättöviikolla, tarkista ensin 
opettajalta, että sinulla on lupa osallistua kokeeseen uusintapäivänä. Katso Tuija 
Tialan 5.10. lähettämä Wilma-viesti. Sieltä löydät ohjeet ilmoittautumiseen. HUOM! 
Ilmoittautumisaikataulu on tiukka: ilmoittautuminen alkaa torstaina 11.10. 
kurssiarvioinnin valmistuttua ja päättyy pe 12.10. Klo 24.00. 

 

Terveydenhoitaja/kuraattori/ psykologi tiedottaa: 

Terveydenhoitaja on to 11.10 koulutuksessa ja pe 12.10 ( -21.10) lomalla. 
Tarvittaessa Wilman kautta tavoittaa to 11.10. Hyvää lomaviikkoa kaikille! 

 

Opiskelijakunnan yleiskokous to 1.11.2018. Yleiskokouksessa luodaan katsaus 
menneeseen kauteen ja valitaan uusi hallitus kaudelle 2018-2019. 

 

Ykköset - kyllä, juuri sinä! Tule mukaan opiskelijakunnan hallituksen toimintaan. Saat 
olla mukana ideoimassa ja toteuttamassa kouluarkea piristävää toimintaa sekä 
vaikuttamassa, kun opiskelijan ääni pitää saada kuuluville. Ilmoittaudu heti mukaan 
omalle opettajalle tai laittamalla viestiä Sonjalle tai Helille Wilman kautta. Seuraava 
kokous syysloman jälkeen ma 22.10. Klo 12.45 1. kerroksen päädyssä. Tervetuloa 

🙂 
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Sinustako uusi digitutori? Jos olet kakkosella ja olisit halukas auttamaan ykkösiä 
mm. abittiasioissa, tule digitutoriksi. Pesti kestää tämän lukuvuoden ja seuraavan 
syksyn, ja digitutorina toimimisesta saat itsellesi lukiokurssin. Ilmoittaudu mukaan 
Annan lähettämän kyselyn kautta. 

Kevään yo-kirjoituksiin osallistumista suunnittelevat: ilmoittautumisaika lähestyy, 
pakolliset abi-infot 7.11 ja 9.11 klo 12.40-13.15. Varaa nyt jo jompikumpi aika 
kalenteriisi. 

Opopassitilaisuuksia 

Ma 22.10. Klo 12.45-13.15 omat vaihtarit kertovat vaihtovuosikokemuksia (Vilho 
Bottas ja Jenni Rämö) lk 128 

Ti 23.10. Klo 12.45-13.15 Liikunta-alan koulutus, Eerikkilän urheiluopisto, 
liikunnanopettaja Riina Liski + rot lk 309 

Ke 24.10. Klo 12.45-13.15 Erika Lindström, Hamk Valkeakoski, International 
Business lk 128 

To 25.10. Klo 12.45-13.15 Oulun yliopisto 

 

Ensi viikolla vietämme syyslomaa. Oikein rentouttavaa ja mukavaa lomaa 

kaikille!   

             

                

 


