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Viikko 38 (ROT ti 18.9.)  
 
Syksyn ylioppilaskirjoitukset ovat käynnissä. Opettajat valvovat kokeita, jotka järjestetään 
Tavastia-areenalla ja tästä johtuen opettaja saattaa saapua koepäivinä tunnille muutaman minuutin 
myöhässä – odotelkaa rauhassa. Jos opettajaa ei ala näkymään (yo-aikana niin kuin 
muulloinkaan), niin ryhmästä jonkun on syytä mennä kansliaan kyselemään tilannetta.  
 
Päättöviikko alkaa pe 21.9. Huolehdi, että tietokoneesi on mukana, sinulla on virtajohdot, 
oma abittitikku (1.&2.) ym. Tarvittavat mukana ja  olet valmistautunut päättötehtäviin huolellisesti. 
Huolehdi myös, että kaikki muut vaaditut tehtävät tulevat arvioitaviksi kuten on vaadittu.   
Päättöpäivät pe 21.9. 6-koodi, ma 24.9. 5-koodi, ti 25.9. 4-koodi, ke 26.9. 3-koodi, to 27.9. 2-koodi, 
pe 28.9. 1-koodi. (7- ja 8-koodien kurssien päättötunnit on hoidettu tai hoidetaan opettajan 
ilmoittamalla tavalla). Arvioinnit valmistuvat viimeistään ti 11.10. jolloin myös on koepalautukset 
myöhemmin ilmoitettavan aikataulun mukaan.  
 
Opiskelijatuutorit vierailevat Ykkösten ryhmissä kertomassa koeviikosta =). 
 
2. jakso alkaa 1.10.2018. Uusien kurssienmateriaali- ja kirjatiedot löydät kotisivuilta kodasta 
Opiskelijalle (lyseon oppikirjat 2018-2019)  
 
Digitutorit vierailevat kakkosen ryhmänohjauksessa kertomassa, mitä digitutortoiminta on ja miksi 

kannattaa ryhtyä digitutoriksi. Tervetuloa mukaan, uudet digitutorit 🙂  

 
Nälkäpäiväkeräys to 20.9. koodilla 5 – varaa käteistä mukaan. 
 
Kuoro aloittelee toimintaa jälleen kakkosjaksossa. Tule rohkeasti mukaan, vaikka ensin vain 
tutustumaan, jos olet kiinnostunut ryhmässä laulamisesta ja oman äänesi kehittämisestä.   
 2.  jaksossa harjoittelemme maanantaisin klo 14.30- 15.45 musiikkiluokassa G- talon 1. 
kerroksessa. Ohjelmistossa mm. tunnettuja  musikaali – ja popsävelmiä. Kurssi jatkuu myös 
kolmannessa jaksossa , jolloin mukaan tulee jouluisemmat  tunnelmat. Laulaen voit suorittaa kaksi 
kurssia lukioaikana ja kerätä harjoituskäynneistä ym. kurssin. 
 
Kaikki innokkaat opiskelijat mukaan INNO-ONNI toimintaan. Pääset osallistumaan mm. 
kokeilukulttuurin edistämiseen kolulussa, kehittämään uusia käytänteitä koulun arkeen. Tervetuloa 
torstaina 20.9 klo 12.45 Hautomoon jos alkoi kiinnostaa mistä kysymys!!  
  
 
 
Jatkuu toiselle sivulle 
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Haluatko kehittää ajattelun taitoja, tekemisen rohkeutta sekä kykyä seurata omia unelmia 
Suomen tunnetuimpien ja inspiroivimpien yrittäjien sekä omien intohimojensa toteuttajien 
johdattelemina?  
Startup High School (highup.org) sisältää kolme verkkokurssia, jotka voit suorittaa osana lukiomme 
opintoja. Verkkokurssien videoluennoitsijoina toimivat mm. Ilkka Paananen (Supercell), Marianne 
Vikkula (Slush), Jare ja VilleGalle (JVG), Jarno Laasala (Duudsonit), tv-persoonat Jenni 
Alexandrova, Arman Alizad ja Mikko Leppilampi sekä esimerkiksi tekoäly-yrittäjä Maria Ritola ja 
kirjailijat Linda Liukas ja Juha Itkonen.Katso Startup High Schoolin lyhyt 
esittelyvideo: youtu.be/SMr_EMr_fnI 
 
Tarjolla on kolme kurssia, UP1 - Ajattelun taidot, UP2 - Ideoiden toteuttaminen sekä UP3 - 
Suunnitelmallinen tekeminen. Voit opiskella niistä joko yhden tai vaikka kaikki. Opiskelu tapahtuu 
verkossa silloin ja siinä aikataulussa kuin sinä itse haluat. Ensimmäinen kurssi alkaa 3.9.2018 (tai 
myöhemmin sinulle paremmin sopivana aikana) ja kurssit on oltava suoritettuna viimeistään 
31.1.2019. Lukiostamme valitaan kursseille 3 opiskelijaa. Ota yhteys opo Anne Ahvenharjuun, jos 
kiinnostuit kursseista.  
 
Haluatko tehdä Lyskasta vielä kivemmän kuin se jo on? Tule mukaan työryhmään, joka 
suunnittelee G-rakennuksen kalustamista ja muuta sisustamista. Tarvitsemme juuri SINUN 

ideoitasi 🙂 Ilmoittaudu mukaan lähettämällä Wilman kautta viestiä Sonjalle. 

 
HPK jakaa lukiolaisille pääsylippuja ke 19.9. klo 18.30 HPK-Ässät -peliin. Tule hakemaan oma 
lippusi, jotka jaetaan 78:lle nopeimmalle.  

 

https://highup.org/
https://youtu.be/SMr_EMr_fnI

