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Viikkotiedote 

Mene sinne, missä 
ei ole muita 

Koulua lähiopetuksena 
on selvästi kaivattu. Kun 
suuri joukko lukioikäisiä 
kokoontuu, lisääntyy 
samalla tartuntavaara. 

Pidämme kaikki 1-2m 
turvaetäisyyttä toisiim-
me, suosimme ulkoväli-
tunteja ja vältämme ah-
taita tiloja. Pääsääntönä 
on etsiä välituntisin 
paikka jossa ei ole mui-
ta.  

Voit hyödyntää Til@a, 
luokkahuoneita ja erityi-
sesti ulkoaluetta. Ole 
tekemisissä samojen ih-
misten kanssa, muista 
käsihygienia ja turvalli-
set yskimis– ja aivastus-
tavat, vältä myös omien 
kasvojen tarpeetonta 
koskettelua. 

Koulumatkoilla Fölin 
maskisuositusta kannat-
taa noudattaa. 

Abittitestaus maanantaina 
Oletko tulossa ensi torstain uusintaan, si-
nulla on uusi tietokone tai haluat testata 
abittia jostain muusta syystä? Maanantai-
na 17.8. on mahdollisuus testata abittia 
joko itsenäisesti millä välkällä tahansa tai  
opastetusti klo 10:55-11:40 (tällöin paikal-
la wifiadapterit, joita sinun pitää testa-
ta jos wifiverkot eivät näy). 

-> Varakoneet löytyvät nykyään bunkkerin 
käytävän alkupäästä. Maanantaina sieltä 
löytyy myös abittitikkulaatikko. Ota tikku 
ja kokeile käynnistystä (yhdistä kone wi-
fiin nimeltä abitti) 
 
Kurssikokeissa edelleen sama sääntö, eli 
varakonetta ei saa, ellei nimesi ole varako-
nelistalla. 

Uusinnat ja korotukset 

Uusinta– ja korotuskuulustelut pidetään 
torstaina kello 13.10. Muista tarkistaa ko-
neesi abittitoimivuus langattomassa ver-
kossa ennen koetta. 

Oikeanpuoleinen 
liikenne 

Käytäville teipattiin kes-
kiviivat, muista liikkues-
sasi oikeanpuoleinen 
liikenne. 

Lakkiaisjuhla lähestyy 

Viime kevään ylioppilaat saavat lakkinsa 
lauantaina 29.8. kello 10 alkavassa lak-
kiaisjuhlassa lukiolla. Lakkiaisharjoitukset 
pidetään perjantaina 28.8. kello 18.00. 

Opettajilla 
viikkopalaverit 

Opettajakunnan viikko-
palaverit pidetään etänä 
virtuaaliopehuoneessa 
joka torstai kello 15.00. 
Opettajia ei tuolloin 
kannata tavoitella aina-
kaan puoleen tuntiin. 

Kolme 
opehuonetta 
Opettajakunta on kol-
messa eri pisteessä viik-
ko kerrallaan. Ensisijai-
sesti yhteydenotot wil-
maviesteillä. Opehuo-
neen lisäksi käytössä on 
luokka KO7 ja aulan vä-
estönsuojatila eli tutta-
vallisesti bunkkeri. 

Etäopetus joustavasti mukana 
Opettajat informoivat opiskelijoita ja tar-
vittaessa huoltajia etäopetustunneista. 
Etäopetusta käytetään lähiopetuksen rin-
nalla joustavasti opettajan oman harkin-
nan perusteella. Etätunnilla opiskelija voi 
olla kotona tai koululla, joten kuulokemik-
rofoni on tarpeen pitää mukana vi-
deoneuvottelutuntien sujuvuuden varmis-
tamiseksi. 

Kanslia kiinni 
maanantain 

Aulan kansliapalvelut 
ovat kiinni tänä maa-
nantaina. Loppuviikon 
palvelut toimivat nor-
maalisti. 


