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Ajankohtaisia asioita, OPKH vaalit, KeKe-ryhmän terveiset



22-ryhmien 
ryhmäytyminen
• Perjantaina 26.8. klo 13.00 oppitunnin jälkeen aletaan 

siirtymään rantaan, jossa on n. tunnin mittainen 
kaste- ja ryhmäytymistilaisuus klo 13.20-14.15. 

• Luvassa pieniä leikkimielisiä kilpailuja ja se virallinen 
OPKH:n järjestämä kaste LYLLiläiseksi.

• Lopuksi vielä nautitaan munkit ja pillimehut rannassa

• On luvattu ihan kaunista keliä:

• piknik-viltit, pyyhkeet ja uikkarit mukaan 
(jos haluaa jäädä rantaan hengailemaan ja 
tutustumaan opiskelukavereihin rauhassa viikon 
päätteeksi) 



FINNBRIT – englanninkielinen 
kirjoituskilpailu 

• Syksyllä 2022 lukiossa aloittaneille opiskelijoille. 

• Pääpalkinto on 500€ matkalahjakortti omavalintaiseen 
kohteeseen Iso-Britanniassa. Seuraavat yhdeksän 
opiskelijaa saavat kirjapalkinnot.

• Järjestetään Lohjan Yhteislyseon lukiossa 
keskiviikkona 31.8.2022 luokassa B211 klo 13.15 
alkaen. 

• Kirjoittamiseen on aikaa 90 minuuttia ja kirjoitelman 
pituus tulee olla 200-250 sanaa. 

• Sanakirjojen käyttö ei ole sallittua. Kirjoitelmat tehdään 
Abitissa.

• Kilpailun voittajat julistetaan 11.11.2022



LOHJAN YHTEISLYSEON LUKION 
OPISKELIJAKUNNAN VAALIT 
2022

• Opiskelijakunta = kaikki koulumme 
opiskelijat

• Opiskelijakunnan hallitus järjestää 
opiskelijakunnalle yhteishenkeä 
vahvistavaa toimintaa ja toimii 
äänitorvena yhteisissä asioissa.

• Joka vuosi, syyskuussa, pidetään 
opiskelijakunnan hallituksen vaalit.



LOHJAN 
YHTEISLYSEON 

LUKION 
OPISKELIJA-

KUNNAN VAALIT 
2022

• Kuka tahansa koulumme opiskelija voi asettua 
ehdolle ja ilmoittautua nykyisen hallituksen 
jäsenille, ryhmänohjaajalleen tai opiskelijakunnan 
vastaaville opettajille. (KaHu, SaKo)

• Ehdokkaaksi voi asettua tuleviin vaaleihin 
maanantaihin 5.9.2022 asti ja mahdollisten 
vaalien järjestämiseksi ehdokkaiden vaalinumerot 
julkaistaan tiistaina 6.9.2022.

• Tämän jälkeen on mahdollista - ja suotavaa -
kampanjoida esim. seinämainoksin aina vaaleihin 
asti.



LOHJAN 
YHTEISLYSEON 

LUKION 
OPISKELIJA-

KUNNAN VAALIT 
2022

• Tiistaina 13.9.2022 klo 12.50-13.20 pidetään 
opiskelijakunnan sääntömääräinen vuosikokous, jossa 
väistyvä hallitus esittelee toimintakertomuksensa sekä 
tuloslaskelman kuluneelta toimikaudelta.

• Tilaisuuden jälkeen uuteen hallitukseen ehdolle 
asettuneet opiskelijat esitellään ja mahdollisesti 
haastatellaan.

• Äänestys suoritetaan suljetulla lippuäänestyksellä 
tilaisuuden jälkeen.

• Jos uusien ehdokkaiden määrä vastaa lähes nykyisen 
hallituksen kokoa (10-12 henkilöä), 
niin äänestysmuotoisia vaaleja ei tarvitse järjestää, vaan 
uusi hallitus tulee valituksi suoraan ehdokkaiksi 
asettuneista.







Tulevia tapahtumia
Ykköset:

• 22-ryhmien lukiseulat alkavat ma 
29.8. Saat erityisopettaja Johanna 
Kiviniemeltä muistutusviestin ja 
ohjeet 

• Suomen lukiolaisten liitto 
esittäytyy to 1.9. klo 13-13.30

• MK9 (kulttuuripassi) info ma 5.9. 
klo 13-13.10 luokassa B108

Kakkoset

• LI8-opintojakson (Vanhojen tanssit) 
info ke 7.9. klo 13-13.30 ruokalassa

Abit:

• Kuvataiteen lukiodiplomin info 2.9. 
klo 13 A201

• YO-info syksyn kirjoituksiin 
osallistuville ma 5.9. klo 13.20-
14.05 ruokalassa

• MU16 (Musiikin lukiodiplomi) info 
to 8.9. klo 10.50-11 luokassa B201

• YO-testi syksyn kirjoittajille pe 9.9. 
klo 13.20 Tennarissa



Seuraava RO-
isku

To 8.9. klo 13
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