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Viikkotiedote 

Vanhat torstaina 

Abit tanssivat viime vu0delta siirtyneet 
vanhojen tanssit torstaina. Esityksiä on eri 
ryhmille toisen ja kolmannen oppitunnin 
aikana. Illalla klo 19 vanhat tanssivat per-
heilleen Turun VPK:n talolla. 

Rästikokeita 
tiistaina 

Yo-kokeiden takia osalta 
abeja jäi kurssikokeita 
tekemättä koeviikolla. 
Rästikokeita pitetään 
tiistaina klo 14.30. koeti-
lat näet infoTV:stä. 

Abit juhlistavat väheneviä kouluaamujaan 
maanantaina TJ-100-tapahtumassa. Ta-
pahtuma siirrettiin ylioppilaskokeiden ja 
koeviikon jälkeiseen aikaan, joten aamuja 
on jo vähemmän. Abien juhlatilana on Sali 
ja juhlat kuuluvat myös keskusradion 
kautta. 

Tunnit + 5 min 

Oppitunnit alkavat ja 
päättyvät maanantaista 
alkaen 5 minuuttia myö-
hemmin. Muutoksella 
parannetaan liikenne-
turvallisuutta pysäköin-
tialueella porrastamalla 
alkamisaikaa Valkea-
vuoren koulun kanssa. 

Keskiviikkona tiedetunti 

Keskiviikon toisella oppitunnilla klo 9.45 
pidetään lukuvuoden ensimmäinen tiede-
tunti. Opiskelijat ovat lukujärjestyksen 
mukaisissa luokissa ja seuraavat eri alojen 
asiantuntijoiden lyhyitä esityksiä teamsin 
kautta. Luennoitsijoille voi myös esittää 
kysymyksiä heidän aiheistaan. Lisätietoa 
wilman kautta. 

 

Koko koulun tiedetunteja pidetään joka 
periodissa. 

TJ<100 maanantaina 

Maskisuositus 
voimassa 

Valtakunnallinen maski-
suositus on muuttunut 
ja tilanne arvioidaan 
alueellisesti + paikalli-
sesti tällä viikolla. Käy-
tetään maskeja, kunnes 
toisin ohjeistetaan. 

 Muistetaan edelleen 
myös käsihygienia ja 
muut epidemiasuosituk-
set. Näillä ehkäistään 
myös tavallista kausi-
influenssaa.  

Tänä vuonna kausi-
influenssaa vastaan on 
rokotteita tarjolla vain 
erityisryhmille, koska 
koronarokotteiden val-
mistus on vienyt tuotan-
tokapasiteettia kausi-
influenssarokotteilta. 

Takkeja vaihtuu 
Lukuvuoden alusta on 
tapahtunut kolme kertaa 
tilanne, jossa oma  takki 
ei ole löytynyt naulakos-
ta päivän päättyessä. Ti-
lalla on ollut yleensä lä-
hes samanlainen takki. 

Kannattaa kirjoittaa tak-
kiin nimi tai puhelinnu-
mero ja tarkistaa naula-
kosta otettaessa, että ky-
seessä on oma takki. Jos 
olet ottanut väärän ta-
kin, palauta se ja ilmoita 
asiasta koulusihteerille. 
Häneltä voit myös tie-
dustella löytötavaroita ja 
jättää löytämäsi tavarat. 

Tanssimattomat abit 

Torstaina vanhojen tansseihin osallistu-
mattomien  tunnit pidetään aamutuntia 
lukuun ottamatta normaalisti. Päivä alkaa 
siis vasta 9.45 ja muut oppitunnit pide-
tään lukujärjestyksen mukaan sovellettu-
na paikalla oleville.  


