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Viikko 16 ROT 14.4. 
 

Jos sinulla on jostakin kurssista K-merkintä tai arvosana 4, etkä vielä ole 
tehnyt suunnitelmaa niiden hyväksytysti suorittamiseksi, sovi opettajan kanssa kurssin 
täydentämisestä ja/tai kokeen uusimisesta. Neljännen jakson arvosanat annetaan viimeistään 
torstaina 16.4. Ryhmänohjaaja käy tämän ja ensi viikon aikana valvontaryhmänsä 
opiskelijoiden suoritukset läpi. Ilmoita ryhmänohjaajallesi Wilma-viestillä, kenelle, miten ja milloin 
suoritat tällaiset tapaukset.  
 

  
Ilmoitus uusintana virheellisen linkin takia: Hygieniapassikoulutus tarjolla: Vanaja Koulutus 
Oy järjestää kurssin Hygieniaosaamiskoulutus ja testi 8.6. klo 9.00 – 16.00. Lukiolaiset saavat 
kurssin puoleen hintaan. Ilmoittautuessa lisätietokohtaan merkitään oman valvontaryhmän tunnus. 
Ilmoittautuminen päättyy 7.6. https://opistopalvelut.fi/vanajakoulutus/courses.php?l=fi#pos-1-1-13  
  
 
Hämeenlinnan taidemuseo tiedottaa  
Etsitään nuoria töihin Hämeenlinnan taidemuseoon!  
 

Hämeenlinnan taidemuseolla on alkanut uusi hanke nimeltään Z/N-dialogi, jota tehdään 
yhteistyössä lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARXin ja kaupungin nuorisopalvelujen kanssa.  
 

Olemme avanneet haun, jossa etsimme nuoria (tänä vuonna 15 – 20 v. täyttävät) töihin projektiin, 
jonka aikana suunnitellaan ja toteutetaan näyttely taidemuseon Niemistö-kokoelman 
taideteoksista. Nuorille maksetaan työskentelystä kaupungin kesätyötaksan mukainen 500 euron 
palkka. Myös opintopisteitä 2. asteelle on mahdollista kerätä. Nuorten ryhmä työskentelee 
taidemuseolla ensi lukuvuonna (2020 – 2021) joka toinen keskiviikko 17.00 – 18.30 ja pystyttää 
näyttelyn yhdessä taidemuseon henkilökunnan kanssa syksyllä 2021. Näyttely aukeaa 
taidemuseolla marraskuussa 2021. Työtunteja kertyy yhteensä n. 60 / nuori. Toimin itse projektissa 
taidekasvattajana ja kuljen nuorten mukana koko matkan projektin alusta loppuun.  
 

Tavoitteenamme on löytää mukaan nuoria mahdollisimman erilaisista taustoista. Ei siis haittaa, jos 
ei ole esim. ikinä nähnytkään taidenäyttelyä, vaan tärkeintä on innostus projektia ja ryhmässä 
toimimista kohtaan. Palkkaamme mukaan 25 nuorta, haku on auki huhtikuun loppuun asti. Katso 
lisätietoja ja hakuohjeet Z/N-dialogin nettisivulta osoitteesta www.hameenlinna.fi/dialogi  
Tässä vielä videotervehdys 
aiheesta https://www.youtube.com/watch?v=Tb7fKNeTJ0Y&feature=youtu.be  
  
Herätyyyys lyseolaiset! Nyt aktivoidutaan ja äänestetään oman koulumme opiskelijoidemme Niklas 

Nokan ja Samu Siivolan Bastu NY valtakunnalliseen somevoittoon! 👍👍👍 Klikkaa 

linkkiä https://www.facebook.com/nuoriyrittajyys/photos/a.2856537097727910/2856537171061236/?typ
e=3&theater, etsi Bastu NY ja TYKKÄÄ!!! Jokainen tykkäys antaa pojille lisäbuustia Uskalla yrittää -

finaalissa. Tsemppiä Samu & Niklas & Bastu NY! 👍👍👍 @nybastu  

  
Abeille  
 

Tiedotamme teille heti ylioppilaaksi valmistumisesta, kun saamme tiedon valtakunnallisesta 
linjauksesta. Lukekaa siis Wilma-viestejä ja koulun kotisivuja edelleen.  
 

Jos sinulla on ollut käytössäsi lokerikko koulussa, tämä koskee sinua: Koska olemme 
etäopetuksessa 13.5. asti, toivomme että palautat lokeron avaimen mahdollisimman pian, kuitenkin 
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viimeistään 30.4. mennessä. Voit tuoda avaimen kirjekuoressa koulun postilaatikkoon, joka on 
seinässä pääoven viereisen sivuoven oikealla puolella - tai lähettää sen postitse:  
Lyseon lukio, Hattelmalantie 6,13130 Hämeenlinna.  
Muista laittaa kuoreen oma nimesi!  
 

Mikäli sinulla on lokerossa tavaroita, soita rehtorille, puh. 040-5008913 tai laita viesti, niin sovitaan, 
milloin tulet tyhjentämään lokerosi koululle.  
 

Jos lokerolla on ollut kaksi käyttäjää, vastuu avaimesta jää kouluun jäävälle opiskelijalle - ja hänen 
tulee palauttaa se ennen valmistumistaan.  
 

Jos olet mielestäsi palauttanut avaimen, ole yhteydessä rehtoriin, puh. 040-5008913 tai laita viesti, 
niin otan yhteyttä.  
 

Jos olet hukannut avaimen, ole yhteydessä rehtoriin, puh. 040-5008913.  
Hoidathan asiasi kuntoon mahdollisimman pian.  
  

Tsemppiä kaikille etäaherrukseen! 👍👍👍  

 

   
 


