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Viikko 50 10.12.  
 
Juhlakiitokset kaikille torstain juhlassa esiintyneille sekä juhlayleisölle hyvästä käytöksestä. 
Erityiskiitoksena välitän Vuoden lyseolaisen Mika Mäkeläisen ja entisten oppilaiden yhdistyksen 
edustajien UE2 -ryhmälle osuvista kysymyksistä. Terveisin rehtori. 
 
Toisen jakson uusinnat tänään ti (kaikki kielet) ja huomenna ke (matematiikka ja reaali) Tule 
ajoissa omat välineet. Muista myös kuulokkeet ja oma päivitetty abittitikku mukana tarvittaessa!  
Jos et muistanut ilmoittautua tämän viikon uusintoihin, niin muistathan toimia ajoissa seuraavalla 
kerralla. Eli seuraavat uusinnat ovat helmikuussa hiihtolomaa edeltävällä viikolla   
 
Ensi viikolla vietetään keskiviikkona 18.12. Tutustu lajeihin -teemailtapäivä, jossa iltapäivän aikana 
koulun väki pääsee tutustumaan Hämeenlinnan seudun liikuntatarjontaan. Iltapäivän aikana 
osallistujat käyvät tutustumassa kahteen lajiin, joissa lajiesittely kestää noin tunnin. Osaan lajeista 
tulee kyseisen lajin edustajia esittelemään lajia ja sen harrastusmahdollisuuksia Hämeenlinnassa. 
Osassa lajeista on myös osallistumismaksu, koska tilat eivät ole koulun omia.  
Lajivalikoima on nyt selvillä. Ilmoittautumisesta  tulee tai on jo tullut erillinen wilma-viesti. Toimi sen 
ohjeiden mukaan ja varaa paikkasi lajikirjosta. 
  
  
Liikuntavälitunnit jatkuvat taas!  
Keskiviikkoisin ja torstaisin ruokavälitunneilla n. klo 12.35-13.05 koulun A-rakennuksen liikuntasali 
opiskelijoiden käytössä. Tule heittelemään jefua, korista tai ottamaan vaikka pari erää 
ilmakiekkoa.  
 
 
Akvaarioon on perustettu ilmoitustaulu kulttuuritapahtumien tiedottamista varten. Tarkoituksena on, 
että opiskelijat ja luonnollisesti myös opettajat voivat laittaa ilmoituksia lähialueella järjestettävistä 
kulttuuritapahtumista esim. bändikeikoista, elokuvista, näyttelyistä etc.  Kiinnitetään ilmoitus 
taulumagneeteilla tai kirjoitetaan viesti taulua varten tarkoitetuilla tusseilla.  
 
Kirjojen ja aikakauslehtien kierrätyspiste on myös perustettu Akvaarion kirjahyllykköön. Sinne voi 
viedä erikielisiä kirjoja ja lehtiä kaikkien lainattavaksi.  Huomaa, että hyllyssä on omat osastonsa 
suomen-, ruotsin-, englannin- ja saksankielisille kirjoille.  Voit myös lahjoittaa sinne kirjan, jos 
haluat. Toistaiseksi valikoimassa on näitä kieliä, muutkin ovat tervetulleita. Otathan lainaan vain 
yhden kirjan kerrallaan. Lehtiä luetaan vain paikan päällä, joten luettuasi lehden, palautathan sen 
hyllykköön.  
 
Lucian päivää vietetään tällä viikolla. Koko Suomen Luciaksi on valittu Sara Ray Ähtävältä. Tällä 
viikolla on aika valita Lyseon lukion oma Lucia. Ehdokkaat ovat esillä ensimmäisen kerroksen 
käytävällä sekä opettajien lokerikon vieressä kakkoskerroksessa. Kakkoskerroksessa voit myös 
äänestää omaa suosikkiasi Lyskan Luciaksi. Täytä äänestyslipuke ja laita se Kuokan 
lokerikkoon. Äänestys on käynnissä torstaiaamupäivään asti, ja tulos julkistetaan perjantaina 
Lucian päivänä.  
.  
Terveydenhoitaja poissa tämän viikon torstaina 12.12. Vastaanotto muina aikoina normaalisti.  
 
.  
Opopasseja seuraavalla sivulla 
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Opopasseja tulossa  
Ti 10.12. Torsti Toivonen BBA Tamk  
To 12.12. Klo 12.45-13.15 Aino Lindberg, varhaiskasvatuksen opettajan opinnot Helsingin 
yliopisto  
Ma 16.12. Klo 12.45-13.15 Areeb Quadir kauppatiede kansainvälisen liiketoiminnan BScBA –
tutkinto-ohjelmasta Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Mikkelin yksikössä  
  
Ti 7.1.2020 Juho Jarho, Maanpuolustuskorkeakoulu   
Ke 8.1.20 Joona Ojanen, yleinen historia ja valtio-oppi, Helsingin yliopisto  
Ma 20.1.20 Päivölän kansanopisto (tarjolla opetusta: Kauppatiede, Oikeustiede,  Kuvataide, 
Arkkitehtuuri, Luonnontiede, Abikurssit, Kesälukio  
  
Abien opoinfot :  
Pe 10.1. klo 12.45 17G lk 310  
Ti 14.1. klo 12.15 17H lk 224  
Ti 14.1. klo 12.45 17K lk 224  
Jos oman ryhmän aika ei käy, osallistu jompaankumpaan toiseen aikaan.  

 


