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Viikko 44 (ROT 30.10.)  
 

Iso kiitos 69-päivän järjestäneille! Hoiditte päivän ohjelman tyylikkäästi, hauskasti ja asiallisesti, 

positiivisen lyseon hengen mukaisesti. Kaikilla oli kivaa! 😀  
 

  
  
Terveydenhoitaja/kuraattori/ psykologi tiedottaa:     
Ma 29.10. - to 1.11. avoimella vastaanotolla voi asioida ammattikoulun terveydenhoitajan 
luona kello 10.00-11.00!! Vastaanotto löytyy samoista tiloista kuin Lyseon terveydenhoitajan 
huone.  

 

Ti 30.10. Opiskelijakunnan puheenjohtajavaalit klo 11:05 alkaen rakennusten kerrosten 
mukaan! Keskiviikkona varavaalipäivä eli jos et käynyt tänään äänestämässä OPKH:n uutta 
puheenjohtajaa, niin huomenna keskiviikkona voit vielä äänestää ruokavälitunnilla Akvaariossa.  
  
Ke 30.10. Lyseo isännöi #UusiLukio –kiertuetta. Osallistujien kahvituksen vuoksi keittiön väki on 
pyytänyt, että ruokailtuanne poistuisitte reippaasti ruokalasta.  
  
To 1.11. Opiskelijakunnan yleiskokous klo 11:45 alkaen A-rakennuksessa. Kaikki mukaan!  
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Ma 5.11. klo 11.05 on Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry (TTVK):n luento, 
jonka tarkoituksena on lisätä nuorten ymmärrystä tekijänoikeudesta sekä tekijänoikeuden 
merkityksestä luovilla aloilla. KU3 ryhmä osallistuu, mutta jos olet kiinnostunut aiheesta ja haluat 
kuulla siitä lisää, niin ilmoittaudu Pietalle, Tuijalle tai Lähteenmäen Sannalle viimeistään 2.11., niin 
osaamme varata oikean kokoisen tilan. Taiteilijavieraana luennolla on Mikko Von Hertzen.  
  
Ti 6.11. järjestetään seurakuntavaalien ennakkoäänestys A-rakennuksen pääaulassa klo 10 - 
13. Kaikki, joilla on äänioikeus, voivat äänestää, niin opiskelijat kuin henkilökunta. Äänestää voi siis 
jokainen 16-vuotta täyttänyt seurakunnan jäsen ja voi olla siis myös muun seurakunnan jäsen, 
esim. Hattulan, Janakkalan tai muun. Äänestyskuoret välitetään kunkin äänestäjän 
kotiseurakuntaan.  
  
To 8.11 Liikuntapäivä. Yhdessä liikkuen – kurssi järjestää liikuntailtapäivän marraskuun 
piristykseksi. Tänään ilmoitustaululle ilmestyy erilaisia liikuntavaihtoehtoja, joihin sinulla on oikeus 
osallistua. Liikuntapäivään osallistuu koko koulu. Osallistuminen on pakollista, mikäli sinulla on 
tunteja torstaina iltapäivällä ja vapaaehtoista, mikäli sinulla ei ole koulua torstaina iltapäivällä. 
Valitse yksi laji alkavaksi kello 13.15 sekä toinen laji kello 14.45. Osa lajeista on maksullisia ja osa 
ilmaisia. Tee valintasi ennen perjantaita. Tarjoamme teille seuraavan lajikattauksen! Tennis – 
Salibandy – Sulkapallo – Polttopallo - Jääkiekko - Kaupunkisota – Kehonhuolto – Lentopallo – 
Ratsastus – Brasilialainen jujutsu – Crossfit – Kiipeily – Jalkapallo – Amazing race Lyska   
  
Opopassitilaisuuksia  
31.10. Klo 12.45-13.15 Tampereen yliopisto, hallintotiede, entinen lyseolainen Jani Kuusisto  
12.11. Klo 12.45-13.15 Tamk, sairaanhoitaja, yri alumni Peppi Perttunen  
  
Abit:   
Opo1-kurssin pakolliset alaryhmät on nyt muodostettu ja aikataulut sekä nimilistat on nähtävissä 
2. kerroksen ilmoitustaululla. Tarkista ryhmäsi aika ja paikka. Jos et ole vielä tehnyt 
ilmoittautumista, käy merkitsemässä nimesi siihen alaryhmään, joka eniten kiinnostaa. Jokaisen 
abin tulee valita yksi alaryhmä.   
 

Lue Studia-messuinfo Wilmasta. Opot keräävät bussi- ja pääsylippumaksuja 5.-7.11. Varaa 
maksuun mielellään tasaraha.  
 

 

OPISKELUILOA! 🙂  


