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Viikkotiedote 

Luokkatiloja 
uusittu 

Kesän aikana matema-
tiikan luokan oppilas-
pöydät ja tuolit on uusit-
tu. Tarjolla on perinteis-
ten tuolien lisäksi tasa-
painotuoleja ja seisoma-
työpisteitä. 

Kiinteät opettajapöydät 
on poistettu matematii-
kan luokan lisäksi fy-
siikan ja kuvataiteen 
luokista. 

Kaikissa luokkatiloissa 
pulpetit on erotettu toi-
sistaan mahdollisimman 
suurten turvaetäisyyk-
sien mahdollistamiseksi. 

Välituntisin ulos 
Lukiolla vietetään välitunnit ulkona niin 
kauan kuin säät sallivat. Luokkien ovet 
eivät ole lukossa, joten seuraavan tunnin 
alkua voi mennä odottamaan suoraan 
luokkaan. Luokkia tuuletetaan välituntisin 
ja ilmanvaihto on täysillä. Poistu lähim-
män ulko-oven kautta, myös sisään voi 
tulla molemmista ovista niiden ollessa au-
ki. Numerokoodi toimii vain pääovessa. 

Tervetuloa kouluun 

Aloitamme lukuvuoden maanantaina ryh-
mänohjauksilla ja jatkamme tiistaina lu-
kujärjestyksen mukaisesti. Koronatilanne 
aiheuttaa muutoksia totuttuihin käytän-
töihin ja tilannetta seurataan jatkuvasti. 
Ohjeistuksia tarkennetaan tilanteen mu-
kaan. 

Opettajat 
ryhmissä 

Opettajakunta on jaettu 
kolmeen ryhmään, jotka 
eivät kohtaa toisiaan 
koulun arjessa. Yhtey-
denotot pääsääntöisesti 
wilman kautta, koska 
opettajien huone on 
vain yhdellä opettaja-
ryhmällä viikoittain käy-
tössä. 

Etäopiskelu opettajan 
ohjeistuksen mukaan 
Opettaja voi halutessaan pitää osan ope-
tuksesta etäopetuksena. Näin saadaan 
kouluun väljyyttä ja turvaetäisyyksiä pa-
rannettua. Etäopetustunnit sijoittuvat päi-
vän alkuun tai loppuun. 

Poissaolo-
anomukset 

Huoltaja voi hakea opis-
kelijalle poissaoloa wil-
massa ”Hakemukset ja 
päätökset”-välilehdellä. 
Näin toimitaan esim. 
altistumisten aiheutta-
mien karanteenien osal-
ta. Opiskelu tuolloin it-
senäisesti. 

Huoltajien 
wilmatunnukset 
Huoltajat, joilla ei vielä 
ole wilmatunnuksia luo-
vat ne itse pankkitun-
nuksien avulla. Ohjeet 
tunnuksen luomiseen 
löydät tästä linkistä. 

Ilmoittaudu uusintoihin 
Viime vuoden kurssien uusinnat ja koro-
tukset ovat torstaina 20.8. ilmoittautumi-
nen viimeistään torstaina 13.8. wilman 
kautta. Voit osallistua vain yhteen kokee-
seen. 

Ei sairaana 
kouluun 

Tarkkaile omaa voin-
tiasi. Sairaana ei saa tul-
la kouluun. Opettajat 
merkitsevät wilmaan 
tunneilla käsitellyt asiat, 
erillistä etäopetusta ei 
lähiopetuksen rinnalla 
järjestetä. 

Vastaa kyselyyn 

Toisen ja kolmannen 
vuoden opiskelijoille on 
lähetetty wilmassa kyse-
lylinkki. Vastaa kyselyyn 
jos kevään etäopiskelu 
tuotti ongelmia ja opin-
toja jäi suorittamatta tai 
tarvitset tukea opinnois-
sa. Vastausaikaa maa-
nantai. 
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