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Kaikille lyseolaisille opiskeluintoa ja -menestystä alkaneelle vuodelle! Vuoden alkuun sopii kiitellä
kaikkia, jotka osallistuitte joulujuhlan toteuttamiseen – tunnelma oli hyvä ja ohjelma onnistunut.
Liikunnan teemapäivä ennen joululomaa oli myös onnistunut ja saimme paljon mukavia ja uusia
kokemuksia. Olitte myös ahkeria palautteen antajia, mikä oli myös tosi positiivinen juttu. Kiitos
aktiivisille osallistujille sekä järjestelyistä vastanneille!
Aulalokeroihin on saatu numerointi. Jos olet varannut itsellesi oman pysyvän lokeropaikan, käy
katsomassa sen ovesta kirjain-numeroyhdistelmä ja ilmoita se Tiina Kiviselle pikimmiten (Wilmaviestillä tai käy sanomassa)!
Tällä viikolla terveydenhoitajan avointa vastaanottoa klo 10-11 ei ole, mutta opiskelijoilla on
kuitenkin mahdollisuus päästä vastaanotolle muuna ajankohtana laittamalla viestiä Riikka
Lemiselle esim. Wilman kautta.
ABIEN ASIOITA:
Kaikille abeille pakolliset rehtorin abi-infot ke 15.1. klo 12.45 - n. 13.30 ja to 16.1. klo 12.45 - n.
13.30 A-rakennuksen liikuntasalissa. Osallistu jompaankumpaan tilaisuuteen. Ohjelmassa paitsi
kevään yo-kirjoitusasiaa, myös tärkeää infoa mm. Penkkareista ja muista kevään tärkeistä
päivämääristä. Mikäli et täysin ylitsepääsemättömästä syystä voi osallistua kumpaankaan abiinfoon, niin sovi poissaolostasi apulaisrehtori Tiina Kivisen kanssa.
Abeille tiedoksi, että abien vanhempainilta on to 16.1. klo 18. A-rakennuksen ruokalan
lasikabinetissa. Wilma-kutsu on lähetetty huoltajille, muistutteletteko kotiväkeä. Kertokaa myös
osaavina porukoillenne tuo paikka.
Abien kaikille pakolliset jatko-opintohakuun liittyvät opoinfot :
Pe 10.1.klo 12.45 17F lk 301
Pe 10.1. klo 12.45 17G lk 310
Ti 14.1. klo 12.15 17H lk 224
Ti 14.1. klo 12.15 17I lk 231
Ti 14.1. klo 12.45 17J lk 231
Ti 14.1. klo 12.45 17K lk 224
Jos oman ryhmän aika ei käy, osallistu jompaankumpaan toiseen aikaan.
Abeilla on ryhmänohjaajan tuokio ti 21.1. Äänestetään Juhot ja Allit!
OPO-PASSEJA
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
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Kevään yo-kokelaat: Ilmoittautuminen preliminääreihin tapahtuu kertauskursseilla tämän viikon
aikana. Jos et osallistu kertauskurssiin, mutta haluat osallistua preliminääriin, ilmoittaudu
kansliassa. Preliaikataulu on seuraava: (Kaikki preliminäärit alkavat klo 9.00)
ma 3.2 matikan preli 6 t
ti 11.2. äikän preli 6 t
ma 17.2. enkun ja ruotsin preli 6 t
ma 2.3. ps, hi, fy preli 3 t
ke 4.3. ke 6 t; ue, yh, te preli 3 t
Kaurialassa reaalin preliminäärit pe 21.2. (FY ja KE 6h, muut aineet 3,5h) alkaen klo 9.
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