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Tsemppiä ja ahkeruutta kaikille uuteen alkaneeseen jaksoon!  
 
Abit.  
Preliminääri on valmistautumista yo-kirjoituksiin ja samalla myös pitkän koetilaisuuden 
harjoitus. Preliminääri on kertauskurssin päättökoe. Opiskelija osallistuu preliminääriin 
siinä koulussa, missä kertauskurssi järjestetään. Niissä aineissa, joissa haluaa osallistua 
preliminääriin, mutta kertauskurssia ei järjestetä tai ei osallistu kertauskurssille, voi 
ilmoittautua oman koulun preliminääriin. Tarkemmat ilmoittautumisohjeet saat 
kertauskurssien opettajilta. 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.  
 
Kaikki allekirjoittavat yo-ilmoittautumisen ja lisäksi täyttävät yo-suunnitelmalomakkeen 
käsin (tiedot otetaan omasta opintosuunnitelmalomakkeesta) ja varustavat myös sen 
allekirjoituksellaan.   
 
Kaikille 
 
Puuroista joulujuhlaa vietetään to 19.12. klo 18.00 alkaen A-rakennuksessa. Tilaisuus on 
lukuvuoden päätösjuhla ja tarkoitettu koko koululle. Tilaisuus päättyy klo 20. Tämä on 
ennakkotieto, jotta osaatte huomioida iltamenonne ja järjestää kyydit illan koulutilaisuutta 
varten.  
  
Etsintäkuulutus. Onko sinulla ja ehkä kavereillasi taito tai osaamista, jota haluaisit päästä 
esittämään lyseolaisille? Joulujuhlassa pääset näyttämään taitosi meille kaikille. Osaatko 
esimerkiksi laulaa, soittaa, tanssia, taikoa vai onko osaamisesi freestyle-jalkapallo? 
Etsimme esiintyjiä ja esityksiä yhteiseen juhlaamme. Toivottu esityksen pituus noin 5-10 
minuuttia. Esityksessä saa olla mukana myös muitan kuin nykyisiä lyseolaisia. Laita 
rohkeasti viesti Wilmalla Minna Orimukselle perjantaihin 29.11. mennessä.  
  
 Lyseolla järjestetään 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.  
Iltapäivää varten kartoitamme ennakkoon kiinnostusta tarjottaviin lajeihin. Vastaaminen 
lomakkeeseen on alustava ilmoittautuminen kyseisiin lajeihin, EI vielä sitova.   
Lisätietoa iltapäivän aikatauluista ja järjestelyistä (myös sitovat ilmoittautumiset lajeihin) 
tulevat lähempänä tapahtumaa, pysy kuulolla viikkotiedotteissa!   
Alustava lajikysely: http://tiny.cc/0ketgz  

http://tiny.cc/0ketgz
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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.  
  
Terveydenhoitaja tiedottaa:  
Terveydenhoitaja on poissa influenssarokotusten vuoksi ma 25.11. ja ti 26.11.   
Influenssarokotuksia on saatavana riskiryhmään kuuluville omilla terveysasemilla viikolla 
48. Tästä linkistä voit katsoa, kuulutko riskiryhmään ja oman terveysasemasi 
rokotuspäivät: https://www.hameenlinna.fi/tiedotteet/influenssajoukkorokotukset-
hameenlinnassa-syksylla-2019/   
Calypso on lähettänyt linkin kyselyyn wilman kautta. Muistattehan vastata.   
  
OPOPASSEJA:  
Ti 26.11. ständi aamupäivällä ala-aulassa: Studentum Road Show, Karoliina Räsänen, 
opo-opiskelija Itä-Suomen yliopistosta ja Milja Myllymaa on sosionomiopiskelija Diakonia-
ammattikorkeakoulusta. Edustus myös Kauhajoen opistosta  
Ma 2.12. klo 12.45-13.15 Hamk Valkeakoski, International Business ja sähkötekniikka- ja 
automaatiotekniikka Oskari Nousiainen  
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  
 
Ole vahvasti näkyvä!! Muista käyttää heijastinta tai jopa kahta –vuoden pimein 
ajankohta on meneillään!  
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