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Viikko 49 3.12.  
 
Hyvää Itsenäisyyspäiväviikkoa! 
  
2. jakson kurssiarviointi valmistuu viimeistään tänään 3.12. (ellei toisin ole kurssiopettaja 
ilmoittanut). Uusintoihin ilmoittautuminen on myös avattu. Kaikkien uusintoihin mielivien pitää 
ilmoittautua ke 4.12. mennessä, joten kannattaa tehdä se nyt heti, ettei unohdu. Jälki-
ilmoittautumisia ei oteta! Jos ilmoittautumisen kanssa on ongelmia tai epäselvyyttä, ota yhteyttä 
kurssia opettaneeseen. 
   
Uusinnat ovat ensi viikolla: ti 10.12. klo 14.45-17.45 (äidinkieli ja muut kielet) ja ke 11.12. klo 
14.45-16.45 matematiikka ja reaali.  
 

Juhlat ovat osa koulun arkea ja niitä hetkiä, joita on mukava muistella kouluajoista jälkikäteen. 
Torstaina 5.12. meillä on kunnia juhlia Suomen itsenäisyyttä, syksyn ylioppilaita ja viettää 
vuoden Lycee juhlaa. Pukeudu juhlaan siististi ja käyttäydy juhlan arvoon kuuluvalla tavalla. 
Juhlallisuuksien aikataulu:  

• klo 12.00 abit ja kakkoset ruokailuun  
• klo 12.10 ykköset ruokailuun  
• klo 12.45 kokoontuminen koodin 5 -luokkiin, jonne jätetään päällysvaatteet ja reput  
• klo 13.00 juhla alkaa A-rakennuksen salissa (arvioitu kesto n. 1 h 15 min)  
• juhlan jälkeen ykkösisitä 19 D ja 19 E jäävät hetkeksi saliin kasaamaan tuolit (n. 10 min 
homma)  
• päivä päättyy juhlaan  

  
Liikuntavälitunnit joudutaan juhlajärjestelyjen vuoksi perumaan tältä viikolta, mutta jatkuvat A-
rakennuksen salissa jälleen ensi viikolla keskiviikkoisin ja torstaisin.  
1.kerroksen opiskelijatilassa oleva Foosball-pöytä lähtee tällä viikolla eteenpäin Kaurialan lukiolle, 
tilalle tulee lähiaikoina perinteinen Stigan pöytälätkä. 
   
Ilmoittautuminen keskiviikkona 18.12. järjestettävään Tutustu lajeihin -iltapäivään on ensi viikolla. 
Opiskelijoille lähetetään Wilmassa linkki sähköiseen ilmoittautumislomakkeeseen, jossa 
ilmoittautuminen tehdään. Paikat lajeihin täytetään reaaliajassa, tee ilmoittautuminen siis heti, kun 
se aukeaa, jos haluat varmistaa paikkasi haluamiisi lajeihin. Huomaathan, että osaan lajeista on 
osallistumismaksu. Jokainen opiskelija ilmoittautuu kahteen lajiin klo 13-16 välillä. Katso rastien 
alkamisajat ja sijainnit tarkkaan, olet itse vastuussa siitä, että ehdit siirtyä lajien välillä lajipaikasta 
toiseen!  
 
Opopasseja:  
Ti 10.12. Entinen yri –linjalainen, taikuri 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. 
 

 


