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Kevättä ilmassa!  
Vaikka lukuvuoden lopun koulutyö vaatiikin voimia, muistathan silti seurata myös kevään 
etenemistä ja nauttia lämpenevistä päivistä. Viidennen jakson koulutyön katkaisee pääsiäis-
vapaa 19.-22.4., vappu 1.5. sekä helatorstai 30.5. Kevään yo-kirjoituksiin osallistuneet jännit-
tävät työnsä tuloksia toukokuun lopulle saakka. Lauantaina 1.6. seuraamme lakitettavien 
juhlaa, josta jatkamme kesälaitumille. Toivottavasti silloin voimme summata kouluvuo-
temme olleen antoisa, niin opin ja hyödyn kuin ilon kannalta. 
 

Tärkeitä päivämääriä 

Huhtikuu  
4.4. torstai 5. jakson ensimmäinen päivä 

9.4. tiistai Eduskuntavaalipaneeli koko lukiolle klo 13-14.00 juhlasalissa, Ruotsin 
kielen kirjoituskilpailu 11.30-13.30 luokassa Z  

15.4. maanantai 4. jakson arviointipäivä 

16.4. tiistai Viimeinen päivä ilmoittautua uusintakokeisiin 

23.4. tiistai 
Biologian kansallinen kilpailu 10.30 - 12.30 Z-luokassa, abien korotus-
kuulustelut 

23.-25.4. 
 

Uusintakokeet I-III klo 17.00 Z-luokassa 

Touko-kesäkuu 
 

14.5. tiistai Kakkosten yliopistoretki Tampereelle 

28.5. tiistai Abien yo-juhlainfo klo 17 

29.5. keskiviikko Lukion liikuntapäivä 

31.5. perjantai 5. jakson arviointipäivä 

1.6.  lauantai Ylioppilasjuhla klo 9.30 

Huomaa! 
 Ilmoittautuminen syksyn YO-kirjoituksiin on tehtävä viimeistään pe 24.5.2019. 
 Syksyn ensimmäisen jakson kursseille ilmoittaudutaan Helmessä toukokuussa uuden kurssitar-

jottimen valmistuttua. 
 Lukiolaisille tarkoitetut, aikuislukion järjestämät kesäkurssit ovat nähtävänä koulun kotisivuilla ja 

Museon ilmoitustaululla. Kesäkurssit ovat maksuttomia koulumme opiskelijoille. 

Nuorisovaalit  
Nuorisovaalit järjestetään ke 10.4.2019. Äänestyspaikkana on Manala ja äänestysaika välitunneilla 
klo 8 - 13. Äänestää saavat ne lukiolaiset, joilla ei vielä ole valtiollisten vaalien äänioikeutta. 

Kilpailumenestystä 

 Lukion 3YT –ryhmän joukkue ”Kultapossut” on päässyt Suomen Pankin järjestämän Generation 
€uro –kilpailun finaaliin.  

 Suomi-Amerikka Yhdistysten Liitto SAM:n 39. kerran järjestetyssä englanninkielisessä kirjoituskil-

pailussa Yhdysvaltain suurlähetystön kirjapalkinnon on saanut Einar Eidstø. 
 Veeti Sihvola (3E) on sijoittunut neljänneksi maantieteen kansallisessa kilpailussa. Kilpailun kah-

deksan parasta pääsee Helsingin yliopiston kanssa toukokuussa järjestettävään valmennukseen, 
jonka perusteella valitaan Suomen joukkue kansainvälisiin maantieteen olympialaisiin Hong Kon-
giin. Noora Ferm (3C) sijoittui kisassa yhdeksänneksi ja on toisella varasijalla valmennukseen.  

Lukuvuoden 2019–20 työ- ja loma-ajat – nähtävillä myös koulun verkkosivuilla 

7.8. keskiviikkona koulu alkaa 
19.–27.10.  syysloma (viikko 43) 
6.12.  itsenäisyyspäivä 
21.12.–6.1.  joululoma 
 

22.2.–1.3.  talviloma (viikko 9) 
9.–13.4.  pääsiäinen 
1.5.  vappu 
21.5.-24.5.  helatorstaivapaa 
30.5. yo-juhla, kesäloma

 


