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Viikkotiedote 

Kakkosten 
etäviikko 

Koulun väljyyden paran-
tamiseksi tällä viikolla 
etäopiskelussa ovat toi-
sen vuoden opiskelijat.  

Kolmosten 
vanhempainilta 
keskiviikkona 

Kolmannen vuoden van-
hempainilta huoltajille 
järjestetään keskiviikko-
na 18.11. klo 18 etäyh-
teydellä Teamsin kautta. 
Huoltajille on lähetetty 
kutsu wilmassa, linkki 
iltaan löytyy viestistä. 

Illassa käsitellään abi-
vuotta ja jatko-
opintoihin hakeutumis-
ta. 

Koeviikko porrastaen alkua 

Maanantaista 23.11. alkaen koeviikon  ko-
keet porrastetaan käytäväruuhkien estä-
miseksi seuraavasti: 

Ykkösten aloitusaika 8:30,  

Kakkosten aloitusaika 8:50,  

Kolmosten aloitusaika 9:10  

Jos ryhmään kuuluu eri vuositasojen opis-
kelijoita, kaikki aloittavat kokeen kuiten-
kin yhtä aikaa. Opettaja tarkentaa tarvitta-
essa ryhmälleen kokeen aloitusajan. 

Perjantain 1. ja 4. oppi-
tunti vaihtavat paikkaa, 
joten koeviikko alkaa 
perjantaina 13.10 7. pal-
kin kokeella. Huomaa 
että aamun ensimmäi-
nen tunti poikkeaa wil-
massa näkyvästä. 

Koeviikon 
ensimmäinen koe 
perjantaina 

Ilmoittautuminen 
kevään tutkintoon 

Kevään tutkintoon il-
moittautuminen aukeaa 
wilmassa tiistaina. Il-
moittautuminen päättyy 
keskiviikkona 18.11., 
jonka jälkeen koulu tar-
kistaa ilmoittautumisten 
oikeellisuutta. Ilmoit-
tautumisvastuu on kui-
tenkin opiskelijalla. Li-
sätietoja annetaan wil-
man kautta. Myös toisen 
vuoden opiskelijoilla on 
mahdollisuus aloittaa 
tutkinnon suorittaminen 
jo keväällä 2021. 

Onnittelut uusille ylioppilaille 

Kaarinan lukiosta saatiin kaksi uutta yli-
oppilasta ja lukion aikuislinjalta kolme. 
Uusien ylioppilaiden määrä saattaa vielä 
nousta viimeisten kurssisuoritusten val-
mistuttua. Ajantasaisen listan näet koulun 
kotisivulta. 

Lakkiaiset uusille ylioppilaille ja heidän 
lähipiirilleen järjestetään perjantaina 4.12. 
kello 13 lukion salissa. 

Mielenterveysviikko 

Valtakunnallista mielenterveysviikkoa 
2020 vietetään 15.-22.11. Viikon teemana 
on tänä vuonna Mistä tietää? Viikon aika-
na nostetaan esiin kokemuksia ja tietoa 
siitä, mistä voi tietää milloin on syytä ha-
kea apua, kun mieli ei voi hyvin. 

Lisätietoa teemaviikosta ja mielentervey-
den vaalimisesta löydät tästä linkistä. 

Perhoskasvi-
hanke alkaa 

Lukio aloittaa Kaarinan 
kaupungin viherpalve-
luiden kanssa 
”perhospuutarhan” –
perustamisen koulun 
alueelle. 

Ensimmäiset istutukset 
tekevät ykköset, keväällä 
istutusvuoroon pääsevät 
kakkoset. Suunnitelman 
on laatinut viher-
aluemestari Tiina Ranki. 

Tavoitteena on noin sa-
dan perhoskasvin puu-
tarha.  

Perhoskasvit houkutte-
levat perhosia ja muita 
pölyttäjiä paikalle. 

 

https://www.mtkl.fi/ajankohtaista/mielenterveysviikko/

