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Viikko 17 20.4. – 24.4. 

Sait viime viikon torstaina 16.4. Wilma-viestissä linkin kyselyyn, jossa kartoitetaan kiinnostusta 

kesäopintoja kohtaan. Jos et ole vielä vastannut kyselyyn, niin teethän sen nyt rot:in lopuksi. 

 

Vielä muistutus K-merkintöjen hoitamisesta: Jos sinulla on jostakin kurssista K-merkintä etkä 

vielä ole tehnyt suunnitelmaa sen hyväksytysti suorittamiseksi, sovi opettajan kanssa kurssin 

täydentämisestä. Kaikki opettajat eivät välttämättä jatka meillä ensi lukuvuonna, joten senkin takia 

kannattaa hoitaa asia mahdollisimman pian. 

 

Menestyjien etsintäkuulutus! Kaikki menestyminen ei näy kurssiarvosanoissa. Haluamme joka 

vuosi huomioida muunkinlaista osaamista ja onnistumista. Ilmoita tiedossasi oleva opiskelijamme 

menestyminen harrastuksessa, erilaisissa kilpailuissa tai vastaavassa. Nämä huomioidaan sitten 

menestyjäkahveilla, joiden toteutustapa selviää kevään kuluessa. 

Lähetä seuraavat tiedot Tuija Tialalle Wilmassa  

- menestyjän nimi  

- menestymisen laji, mitä, missä, milloin 

Ilmiannon iloa!           

 

Vilppiäkin havaittu: Muistutetaan oman oppimisen ja opiskelun vastuullisuudesta. Etäopiskelu 

haastaa jokaisen lukiolaisen ottamaan vastuuta omasta työskentelystään ja kasvamaan oikeita 

periaatteita noudattaen. Ahkera työ palkitsee. Tärkeintä ei ole hetkellinen mielihyvä hyvästä tai 

parhaasta arvosanasta, jos se ei ole oikean oppimisen tuloksena syntynyt. Tavoitteemme on 

jokaisen henkilökohtaisen osaamisen ja ymmärtämisen lisääminen omalla parhaimmalla tasolla. 

Vääryydellä tai epärehellisyydellä saadut tulokset paljastuvat ennen pitkää ja siten kapsahtaa 

jokaisen vilppiä käyttäneen “omaan nilkkaan”. Tsemppiä ja ahkeruutta kaikille. Olkaa aktiivisia 

kyselijöitä tunneilla. Muistattehan, että etänäkin on mahdollisuus saada tukiopetusta ja 

erityisopettajan ohjausta. 

 

Muistutus somekampanjastamme: Me vastaamme Nyyti ry:n somekampanjaan Opiskelijoiden 

mielenterveyspäivän 23.4. kunniaksi, johon Suomen lukiolaisten liitto tarttui ja haastoi kaikki 

Suomen lukiolaiset mukaan ystävyyden ja yhteisöllisyyden puolesta. Laita Tuija Tialalle 

Whatsappiin 0407479701 ystävyyskuva, kuvassa olevien nimet ja haasta mukaan muita 

lyseolaisia. Vielä ehdit tänään ti ja huomenna ke! Kuvat julkaistaan ensin Instagramissa ja torstaina 

koosteena Facebookissa. Käypä tsekkaamassa jo julkaistut kuvat ja tykkäämässä 

Instagramissamme @hameenlinnanlyseonlukio ja tule mukaan omalla kuvallasi! Tässä saa 
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irrotella, hassutella, ideoida jotain kivaa, haastaa, tämä ei ole vakavaa, vaan kivaa ja 

tärkeää!  Tuodaan iloa toisillemme koronaeristysarjessa!  

 

Tsemppiä opiskeluun ja opettamiseen!  

Kerätään välillä energiaa ottamalla aurinkokylpyjä, nyt kun se 

iloisesti taivaalla hehkuttaa!  

 


