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Ro-tuokio 10.8.2020 
 
Ykköset 

▪ Ennakkotietolomake palautetaan täytettynä ryhmänohjaajalle. 
Mikan ohjeiden mukaan ro tutkii lomakkeet ensin rauhassa ja 
toimittaa ne sitten Mikalle.  

▪ Ro kerää uusien, muista kouluista siirtyneiden opiskelijoiden 
läsnäoloilmoitukset. Myöhästyneet lomakkeet on toimitettava 
viipymättä toimistoon Katariinalle. 

▪ Perjantaina 14.8. koulupäivä alkaa klo 8.30 kotiluokissa.  

Pysäköinti  
▪ Skoottereita ja mopoja voi pysäköidä Pihakulman kivetyn alueen 

lisäksi myös Museon Kirkkokadun puoleiselle pysäköintitasanteelle. 
Huoltotie on jätettävä vapaaksi.  

▪ Polkupyöriä varten on pyörätelineitä koulun pihalla. 
▪ Koulun pihaan ei voi pysäköidä oppilaiden autoja tai mopoautoja.  

Välipala 
▪ Maksutonta välipalaa tarjotaan kouluravintola Ellissä maanantaisin 

klo 14.30–15.00 ja tiistaista torstaihin klo 14.15–14.45 
▪ Välipalapassilla saa täydennettyä maksutonta välipalaa. Kymmenen 

kerran passi maksaa 10 euroa. Kokit myyvät passia välipalan 
yhteydessä. 

Korona-epidemian huomioiminen lukukauden alkaessa 
▪ Ryhmänohjaaja käy opiskelijoiden kanssa läpi rehtorin tiedotteen 

6.8.2020 korona-epidemian huomioimisesta, jos tiedotetta ei vielä ole 
käyty läpi edellisellä viikolla.  

Abien rästikokeet 
▪ Ylioppilaskokeet menevät päällekkäin joidenkin kurssikokeiden 

kanssa. Tästä syystä kerätään opiskelijoilta tieto rästiin jäävistä 
kurssikokeista. 

▪ Ryhmänohjaaja kierrättää oheisen listan luokassa. Listaan 
merkitään mikä kurssikoe ja yo-koe menevät päällekkäin. Lista 
palautetaan apulaisrehtori Lauri Kaartokalliolle.  

▪ Apulaisrehtori laatii tietojen perusteella rästikokeiden aikataulun. 

Uusintakokeet 
▪ Uusintakoeilmoittautuminen päättyy tänään 
▪ Uusintakokeet järjestetään 19.–21.8. klo 17–20  
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Eräkurssi 
▪ Ensimmäinen tapaaminen torstaina 13.8. klo 14.30 luokassa BG1 
▪ Repovesivaellus 24.–25.8.  

Espanjan kurssin 1 (ESD1) luokkatila muuttuu! 
▪ Huomisesta tiistaista 11.8. alkaen tapaamme Museo-rakennuksen 

luokassa R. 
▪ ¡Hasta mañana! 

Opot 
▪ ryhmät on ajettu opojen kesken seuraavasti:  

Ykköset: 
IA, IC, IE Kaisa Vedenpää 
IB, ID, IYT Mika Lehtolainen 
Kakkoset: 
IIA–C Kaisa Vedenpää  
IID–YT Mika Lehtolainen 
Abit: 
IIIA–C Mika Lehtolainen 
IIID–YT Kaisa Vedenpää  
 

Lukion kurssivalinnat 

▪ Helmi on auki ensimmäisen jakson ilmoittumisten osalta, ykkösten 
ilmoittautumiset on jo hoidettu.  

▪ 2.–5. jaksoja varten Helmi avautuu maanantaina 7.9. 
▪ Ykköset tekevät ilmoittautumiset Mika ja Kaisa -opojen ohjeiden 

mukaan. Abien ja kakkosten tulee tehdä koko lukuvuoden 
valinnat Helmeen 18.9. mennessä.  

▪ HUOMAA! Ilmoittautumisten perusteella voidaan ennakoida 
kurssien ryhmäkokoja ja esim. peruutettavia kursseja. Päätökset 
toteutuvista kursseista tehdään ilmoittautumismäärien mukaan. 

▪ Huomaa, että Helmeen kirjaudutaan koulun lähiverkon 
tunnuksilla! Toimimattomat tunnukset tulee hoitaa kuntoon 
mahdollisimman pian. 

 


