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Ajankohtaisia asioita



Hävikkiviikko 12.-18.9.

• Suomi on sitoutunut puolittamaan elintarvikejätteen määrän ja vähentämään 
ruokajätettä vuoteen 2030 mennessä.

• Linkki videoon

• Kouluruokalan hävikki koostuu lautashävikistä ja tarjoiluhävikistä. Lautashävikki on se 
ruoka, mitä lautasilta päätyy biojätteeseen ja tarjoiluhävikki on syömättä jäänyttä ruokaa.

• Lautashävikkiä voit vähentää ottamalla vain sen verran mitä jaksat syödä ja 
tarjoiluhävikkiä käymällä syömässä joka päivä.

https://youtu.be/lIJdcatUIqE


Tietokilpailu

Koko ryhmä vastaa yhdessä 
tietokilpailukysymyksiin:

Linkki kysymyksiin

Voittajaluokka palkitaan Urjalan 
Makeistukusta tilatuilla 
hävikkiruokaherkuilla

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn9OiusUP6IaPt3xuGFKJNO6x_r_CbFBZ-YeIOY7sBRzVC3g/viewform?usp=sf_link


1. Periodin 
päättöviikko

• Päättöviikko alkaa to 22.9.

• Päivän pituus kaikilla ryhmillä 
klo 9.00 - 12.40. 
HUOM! Sisältää myös lisäajan
Tarkemmat ohjeet päivän kulusta erikseen 
kurssin/opintojakson opettajalta

• ruokailu on klo 11.00 – 13.15 välisenä aikana



Koejärjestys

• Matkapuhelinten, kellojen ja muiden teknisten laitteiden 
hallussapito on kokeen aloitusajankohdasta alkaen 
ehdottomasti kielletty. 

• Laskimien ja taulukkokirjojen osalta noudatetaan 
matemaattisten aineiden opettajien antamia ohjeita.

• Valvoja jakaa kaikki koepaperit koetilaisuudessa.

• Kokeessa opiskelijalla saa olla mukana kynät, kumit, 
viivoittimet, harpit ja teroittimet (ei penaalia).

• Sähköisessä kokeessa pitää olla mukana kaikki tarvittavat 
välineet päivitettynä (läppäri, kuulokkeet ym.).

• Mahdolliset eväät tulee pakata läpinäkyviin pusseihin, 
juomapulloissa ei saa olla etikettejä.

• Kokeesta myöhästyneitä ei oteta kokeeseen sen jälkeen, kun 
samassa kokeessa ollut opiskelija on poistunut 
koetilaisuudesta.

• Huom.! Koejärjestystä valvotaan mm. satunnaisin tarkastuksin. 
Koejärjestyksen rikkomisesta seuraa koesuorituksen mitätöinti 
ja opiskelijalle huomautus. Koejärjestyksen törkeästä 
rikkomisesta annetaan kirjallinen varoitus.



Laskulauantai

• Tule koululle 
valmistautumaan 
päättöviikon kokeisiin 
rauhassa ilman häiriötekijöitä

• Matematiikan opettaja 
paikalla vastailemassa 
kysymyksiin



Opiskelijapalautteita

Toivottu lisää sohvia erityisesti B-aulaan

• B-aulaan järjestetään 
lisää työskentely/oleskelutilaa kalusteita järjestele
mällä

• Selvitetään lisäkalusteiden hankkimista

Toivottu välipalaa

• Keittiöstä haettavaa välipalaa on kokeiltu 
aikaisemmin, mutta käyttäjiä ei ollut tarpeeksi

• Selvittelyssä uuden opiskelijakunnan hallituksen 
kanssa nyt välipala-automaatin hankkiminen
(Aikaisemmin sellaista ei ole löytynyt 
sopimusongelmien takia)



Kiitos palautteista!

• Uusia voi laittaa opiskeluhuollon 
käytävän postilaatikkoon

• Voi myös laittaa ideoita ja 
toteuttamisehdotuksia jo saatuihin 
palautteisiin liittyen



Yhteystiedot 
Wilmassa

Muista tarkistaa ja päivittää
yhteystietosi Wilmaan
syyskuun loppuun
mennessä!



22-ryhmille:

• Ensimmäisen vuoden opintojaksovalinnat on 
tarkistettu ja ylisuuret ryhmät tasattu

• Kaikki eivät päässeet toivomiinsa ryhmiin, 
mutta kaikki saivat ne opintojaksot, jotka 
olivat valinneet

• Voit vielä tehdä muutoksia valintoihisi 
(periodien tasaaminen, opintojaksojen 
lisääminen/poistaminen, opetusryhmän 
muuttaminen) itse Wilman 
valintatarjottimen ollessa auki (ks. seuraava 
dia) tai muuten opon kautta

• Saat vielä päivitetyn opintotarjottimen 
helpottamaan muutosten suunnittelua



Wilma auki 
muutoksille

• Wilma aukeaa kurssi- ja 
opintojaksovalintojen muutoksille 
huomenna pe 16.9. klo 16

• Voit tehdä muutoksia 14.10. klo 16 asti

• Ennen kuin poistat valintasi, varmista, että 
haluamaasi ryhmään mahtuu

• LOPS2021:
Ole huolellinen 1 ja 3 opintopisteen 
opintojaksojen muutoksissa!



22-ryhmille:

Lukiseulan tuloslomake ja saateviesti:

• Erityisopettajat kutsuvat yksilötestiin 
tarvittaessa

• Jos kuitenkin koet jo nyt haasteita 
opinnoissasi, vaikka lukiseulassa olisi jäänyt 
kiinni vain yhdessä osiossa tai ei ollenkaan, ole 
yhteydessä erityisopettajiin

Kannettavien tietokoneiden suojapussit:

• Ota itsellesi poistuessasi luokasta


