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Ro-tuokio 11.1.2021 
 

Uusintakokeet 20.-22.1. 
▪ Tammikuun uusintakokeet järjestetään keskiviikosta perjantaihin 

20.–22.1. klo 17–20 Z ja Y -luokassa. Aikataulu on esillä verkkosi-
vuilla.    

▪ Tarkista kokeesi ajankohta ja ole ajoissa paikalla. 

Kevään yo-tentteihin ilmoittautuminen  
▪ Tentteihin ilmoittaudutaan viimeistään tämän viikon perjantaina, 

15.1.2021. 
▪ Ilmoittautumisen voi tehdä osoitteessa www.lyk.fi/yoilmo 

Koulutusesittelyt – Z-luokassa 
▪ Tiistaina 12.1. klo 14.30 Aalto-yliopiston informaatioverkostot. 

Yo-tutkinto- ja koemaksut 
▪ Ro jakaa kevään yo-tutkintoon ilmoittautuneille tilisiirtolomakkeet. 
▪ Maksun eräpäivä on 31.1.2021. 

Talousguru -kilpailu siirtyy  
▪ Talousguru-kilpailu siirtyy maaliskuulle koronan takia.  

Maantieteen kansallinen kilpailu 
▪ Maantieteen kansallinen kilpailu järjestetään tiistaina 19.1. klo 10-12 

Z-luokassa. Koe tehdään abitti-verkossa, joten omat koneet mukaan.  
▪ Ilmoittautumiset Mari Sorvalille. 

Kangasmaskien jako 
▪ Jokaiselle opiskelijalle jaetaan kaksi kankaista kestomaskia, joiden 

huolellisesta käytöstä ja päivittäisestä pesemisestä käyttäjän tulee 
pitää itse huolta. Maskit ovat ulkopinnaltaan 100% polyesteriä ja 
sisäpinnalta 100% puuvillaa. Maskissa on tasku, johon voi halutes-
saan laittaa PM2,5 –luokituksen mukaisen suodattimen lisäämään 
suojaustehoa mm. hienojakoiselta pölyltä. 

▪ Kertakäyttöisiä maskeja on koululla edelleen saatavilla tarvittaessa.  
▪ Kangasmaskin hoito-ohje – löytyy myös koulun verkkosivuilta: 

▪ Ennen ensimmäistä käyttökertaa maski tulee pestä kotona pe-
sukoneessa tai keittämällä. 

▪ Puhtaille sekä käytetyille maskeille on hyvä pitää repussa mu-
kana kahta minigrip-pussia 

▪ Puhdas maski puetaan aamulla koulumatkalle lähtiessä ja vaih-
detaan koululounaan jälkeen. 

▪ Kasvomaskit tulee pestä joka käytön jälkeen. Kasvomaskin voi 
pestä niin monta kertaa, kun se pysyy koossa eikä siinä ole rei-
kiä. 

http://www.lyk.fi/yoilmo
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▪ Kangasmaskien pesuohjevideo:  
https://www.youtube.com/watch?v=Pf8io9fHlEc 

 
Puhdistus pyykinpesukoneessa: 

− Älä koske käytettyihin maskeihin paljain käsin 

− Käytä 60-90 asteen pesuohjelmaa 

− Anna maskin kuivua hyvin ennen uudelleenkäyttöä. 

Puhdistus keittämällä: 

− Älä koske käytettyihin maskeihin paljain käsin 

− Keitä kattilassa 5 minuutin ajan kiehuvassa vedessä, jossa 

on hieman pesuainetta. 

− Nosta maski kattilasta käyttäen apuna pihtejä tai muuta vas-

taavaa apuvälinettä. 

− Huuhtele maski huolellisesti haaleassa vedessä. Toista 

huuhtelu 2-3 kertaa. Vaihda vesi huuhtelukertojen välillä. 

− Anna maskin kuivua hyvin ennen uudelleenkäyttöä. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pf8io9fHlEc

