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Ro-tuokio 24.8.2020 
Syksyn yo-info ensi maanantaina 31.8. 

▪ Syksyn yo-info pidetään ensi maanantaina 31.8. klo 12.45–13.15 
juhlasalissa.  

▪ Jokainen syksyn yo-tutkintokertaan ilmoittautunut on velvollinen 
osallistumaan infoon. 

Ykköset: Medialupa ja luki-tiedote 

▪ Ryhmänohjaaja kerää takaisin medialuvat, ja toimittaa medialuvat 
Suville tai Emilialle. Puuttuvat lomakkeet on toimitettava 
viipymättä ryhmänohjaajalle. 

▪ Ykkösille jaetaan luki-tiedote kotiin vietäväksi. Lomakkeet 
palautetaan ensi maanantaina.  

Läsnäoloilmoituksia on vielä palauttamatta 
▪ Opiskelijoiden tulee huolehtia, että huoltaja tai täysi-ikäinen 

opiskelija itse tarkastaa ja täydentää läsnäoloilmoituksen Helmessä. 
▪ Opiskelija katsotaan läsnäolevaksi lukuvuonna 2020–21 vasta, kun 

ilmoitus on täydennetty. 
▪ Mikäli läsnäoloilmoitus vielä puuttuu, se on tehtävä välittömästi. 

Abiturienttien ruokailu 

▪ Peruskoulun monialaisten oppimiskokonaisuuksien vuoksi abit 
ruokailevat poikkeuksellisesti keskiviikkona ja torstaina  
klo 11.45–12.15.  

▪ 3. oppitunti alkaa klo 11.00.  

Koulukuvaus juhlasalissa keskiviikkona 26.8. 
▪ Ryhmäkohtainen kuvausaikataulu on esillä Siiven ja Museon 

ilmoitustauluilla sekä koulun verkkosivuilla. 
▪ Ryhmänohjaaja jakaa oppilaille rehtorin koulukuvaustiedotteen. 

Lisäksi jaetaan valokuvaamon lomakkeet, jotka on oltava kaikilla 
opiskelijoilla mukana keskiviikon valokuvauksessa. 

▪ Jokaisen opiskelijan tulee käydä yksittäiskuvassa, vaikkei kuvia 
aikoisikaan ostaa.  

Turvallisuusasiaa opiskelijoille 
▪ Ro opettaa hätäpoistumiskäytännön ja hätäsoittopainikkeiden 

käytön ro-kansioihin jaettujen ohjeiden mukaan. 
▪ Teoriaa seuraa poistumisharjoitus lähiaikoina. 
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Ykköset   
▪ Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet käyvät tervehtimässä ykkösiä ja 

kertovat toiminnastaan uusille opiskelijoille huomenna tiistaina 
toisella tunnilla. Lisäksi Suomen lukiolaisten liiton edustajia vierailee 
koululla, ykkösille tarkoitettu tilaisuus on niin ikään tiistaina klo 12.35 
juhlasalissa. Osallistuminen on vapaaehtoista.      

Musaluokat ja bänditilat käytössä vain opettajan johdolla 

▪ Välitunneilla tilojen käyttö ei ole tällä hetkellä sallittu 

hygieniasyistä.  

Koko koulun toiveruokaviikko  
▪ Kouluravintola Ellissä järjestetään koko koulun toiveruokaviikko 5.–

9.10.2020.   
▪ Opiskelijat vastaavat toiveruokia koskevaan kyselyyn ro-tuokiossa. 

Kyselyyn pääsee vastaamaan oheisen qr-koodin kautta. 
▪ Mikäli kyselyn valmiilla listoilla ei ole opiskelijan lempiruokaa, sen voi 

kirjoittaa kohtaan 7.  
▪ Kysely on avoinna 4.9. saakka, mikäli opiskelija ei jostain syystä ehdi 

tai voi vastata ro-tuokion aikana.   
▪ Ellin väki kiittää kaikkia kyselyyn vastaajia! 


