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Ro-tuokio 13.1.2020 
 
Kevään 2020 yo-infot juhlasalissa 

▪ abit maanantaina 20.1. klo 12.45-13.15. 
▪ kevään yo-tutkintokerran kokeisiin ilmoittautuneet kakkoset 

maanantaina 27.1. klo 12.45-13.15. 
▪ jokainen kevään 2020 yo-tutkintokerran kokeisiin ilmoittautunut 

opiskelija on velvollinen olemaan läsnä infossa 

YT-linjan päivä 14.1. 
▪ yhteiskunta- ja talouslinjan opiskelijat järjestävät teemapäivän, 

johon kuuluu Kiinan kintereillä –nykypäivän suurvalta -seminaari 
koulun juhlasalissa klo 10.30–12.00 ja 12.40–14.00.  

▪ yhteiskunnallisista asioista kiinnostuneet opiskelijat voivat tulla 
seuraamaan seminaaria opettajan luvalla.  

▪ ro näyttää oheista ohjelmaa ryhmälle.  

Lukion avoimet ovet ke 15.1. ja to 16.1. 
▪ peruskoulun ysiluokkalaisia omasta ja muista peruskouluista 

tutustuu lukio-opetukseen tiistaina ja keskiviikkona 2. ja 4. 
tunneilla 

Koulutusesittelyjä Z-luokassa 
▪ Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteelliset 

opiskelualat esittelyssä torstaina 16.1. klo 14.30. 
▪ anestesiahoitajan koulutus ja työ perjantaina 17.1. klo 13. 
▪ Pajulahden liikunnan alojen koulutuksesta sekä Averett-

yhteistyökuviosta kerrotaan maanantaina 20.1. klo 8.30.   
▪ teknologia-alaa ja siihen liittyviä urapolkuja kansainvälisesti 

toimivassa yrityksessä, Raute Oy:ssa, esitellään maanantaina 20.1. 
klo 14.30.  

▪ Jyväskylän yliopiston historian, yhteiskuntatieteiden ja liikunta-
alan koulutukset torstaina 23.1. klo 13.  

Työmäärän seuranta 
▪ muistakaa kirjata edellisviikon työmäärä ro-tuokion 

aikana. 
▪ http://bit.ly/lykots 

Ykköset!  
▪ Ryhmänohjaaja näyttää lisätietoja 4. jaksossa alkavasta Ekoautot, 

onko niitä? – projektikurssista.  

http://bit.ly/lykots
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DNA-sormenjälkiä ja rikoskemiaa -luento 

▪ biologian syventäviä kursseja opiskeleville kakkosille on tarjolla 
DNA-sormenjälkiä ja rikoskemiaa luento maanantaina 20.1. klo 
13.15–14.45 Lahden lyseon vanhassa juhlasalissa, päärakennuksen 
2. kerroksessa.   

▪ luennolla puhumassa ovat oikeuskemian professori Erkki Vuori 
aiheenaan CSI-Helsinki, oikeuskemia paljastaa kuolemansyyn sekä 
oikeusgenetiikan dosentti Jukka Palo aiheenaan 
Oikeuslääketieteellinen DNA-tutkimus. 

▪ luennolle voi osallistua kyseisen oppitunnin opettajan luvalla. 
Lisätietoja Hannele Heinolta.  

Kansallisia kilpailuja lukiolaisille 

Maantieteen kansallinen kilpailu ti 14.1. klo 10–12 kielistudiossa 
▪ kisa tehdään abitti-ympäristössä; oma tietokone mukaan. 

Talousguru 2020 –kilpailu ke 15.1. klo 9–11 kielistudiossa 
▪ osallistujien tulee olla paikalla jo klo 8.50. Oma tietokone ja 

kuulokkeet tarvitaan mukaan, sillä kilpailun tehtävät tehdään 
abitissa. Kokeesta voi poistua klo 9.30. 

Ruotsin kielen kirjoituskilpailu abeille pe 17.1. klo 11.30 kielistudiossa 
▪ Suomen ruotsinopettajat ry (SRO) järjestää Svenska 

kulturfondenin aloitteesta kirjoituskilpailun suomenkielisille 
abiturienteille. 

▪ ro näyttää lisätietoja kilpailusta oheisesta liitteestä. 
▪ ilmoittautuminen lehtori Sarra Maala-Luukkoselle Helmen kautta 

viimeistään tiistain 14.1.2020 aikana. 

Abit ekana syömään lukion toiveruokaviikolla 
▪ Abit ruokailevat lukion lounastunnilla ensimmäisinä viikon ajan 

20.–24.1. Ykköset ja kakkoset portaittain abien jälkeen.  
▪ 3. oppitunti aloitetaan vastaavassa järjestyksessä portaittain klo 

11.00 alkaen 

Erasmus+ -vieraita koulullamme 

▪ Peruskouluumme saapuu vierailulle 16.–22.1.2020 joukko 
Erasmus+ -oppilaita ja opettajia Espanjasta, Islannista, Italiasta, 
Kreikasta ja Saksasta.  

▪ Oppilaat majoittuvat suomalaisten isäntiensä kodeissa ja ovat 
mukana oppitunneilla.  

 


