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Viikko 46 12.11.  

 

Työrauhasta opiskelutiloissa: 
  
Opiskelutilat olisi hyvä pitää suhteellisen rauhallisina, koska on opiskelijoita, jotka haluavat käyttää 
esimerkiksi hyppytuntinsa opiskeluun. Ykköskerroksen terraario on sitä varten, että siellä voi jutella 
vapaasti. Varmasti abit haluavat saada keskittyä rauhassa yo-kirjoituksiin lukemiseen, eikä tällä 
hetkellä koulustamme löydy yhtäkään tilaa, jossa saisi täyden keskittymisrauhan. Vaikka käytävien 
päädyissä onkin erikseen ilmoitetut hiljaisen työskentelyn tilat, niissä on vaikeaa saada 
työskennellä täydessä hiljaisuudessa. Huutaminen, musiikin kuuntelu ilman kuulokkeita ja muut 
äänet eivät kuulu hiljaisiin työtiloihin. Annattehan kaikki opiskelijoille työrauhan 
opiskelutiloissa!  

 

Kaikille: Päättöviikko alkaa ensi maanantaina 6-koodin tunneilla 
Muistattehan, että K:t pitää hoitaa ennen päättöviikon alkua. Jos sinulla on K, otathan yhteyttä 
opettajaan heti, ellet ole vielä sopinut asiasta. Lisäksi huolehdithan, että poissaolosi on selvitetty 
Wilmaan asianmukaisesti. UUDEN JAKSON RYHMÄNOHJAAJATUOKIO PIDETÄÄN jakson 
ensimmäisenä tiistaina eli 26.11. Silloin kaikki kakkoset ja kolmosetkin ovat ryhmänohjaustuokiolla 
läsnä!!!  
 
Muistakaa päivittää Abitti-tikut! Tikkutehtaassa uusin versio (224). Kokeissa tulee olla mukana 
kaikki tarvittavat välineet. Mikäli välineitä puuttuu, on opettajalla lupa ohjata opiskelija uusintaan. 
Lainatavarat ovat ensisijaisesti niille, joiden välineet opiskelijasta riippumattomista syistä eivät 
toimi.  
   
Lukion ykkösille: Ykkösluokkalaiset ovat perinteisesti vastanneet meidän yhteisen joulujuhlan eli 
Puurojuhlan ohjelmasta. Jokainen luokka valmistelee jonkin yhteisen ohjelmanumeron juhlaan. 
Tätä suunnitellaan seuraavan jakson aikana.  
 
Urheilulinjalaiset: vastatkaa välittömästi viestiin, jonka olet saanut Wilmaan 29.10. Tiina Kiviseltä. 
Siinä kysytään urheilutasoa ja siihen vastaa jokainen myös urlin lopettanut urheilija. Tietoa 
tarvitaan mm. urheilulinjan ja Akatemiavalmennuksen järjestämiseen, joten asia on TÄRKEÄ!! Jos 
olet jo vastannut, asia on kohdaltasi kunnossa. Vastauksia puuttuu 45/148 Jos puolestasi et ole 
saanut viestiä ja sitä kaipaat, laita viesti Wilmassa niin se lähetetään sinulle. Samalla saadaan 
sinut lisättyä urheilulinjan Wilma-postitukseen. 

Jakson viimeiset liikuntavälitunnit ovat keskiviikkona ja torstaina ruokavälitunneilla (n. klo 
12.35-13.05)! Tule koulun liikuntasaliin A-rakennuksessa pelaamaan ilmakiekkoa, kokeilemaan 
spikeball-peliä tai testaamaan sorminäppäryyttäsi Speedstack-nopeuspelissä. Koulun 
liikuntatuutorit ohjaavat ja opastavat paikalla välineiden kanssa, et tarvitse omia välineitä mukaan. 
Jätä siis puhelin repun pohjalle ja tule viettämään ruokkista rennon kisailun ja pelailun merkeissä!" 

Viime viikolla vietimme kieli- ja kansainvälisyyspäivää. Saimme nähdä ja kuulla paljon 
mielenkiintoista ja monesta mahdollisuudesta sekä samalla osallistua kivoihin yhteisiin 
tempauksiin. Ollaan jatkossakin mukana - myös auttamassa muita ja tekemässä yhteistä hyvää. 
Kiitos kaikille kieli- ja kansainvälisyysviikon sekä Nenäpäivä-järjestelyissä mukana olleille sekä 
kaikille osallistujille!   

 
 



 Viikkotiedote    
    
    
 12.11.2019   

 

 

 
puh. 050 5090 757 

 
info@kktavastia.fi 

 
Hattelmalantie 6 

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

 

 

  
 
 

 


