
“Julkaisemme opettajien suunnittelemia työvälineitä opettajien arkeen”

Tuotenro 202105

Lukkarin Opettajan päiväkirjat, Opettajan päivyrit ja Ohjaajan päiväkirjat ovat mukautuneet opettajien ja 
ohjaajien tarpeisiin jo 27 vuoden ajan. Viime keväänä kaikki painokset myytiin loppuun. Ohjaajan päivä-
kirjasta otettiin jopa kolme painosta. Se ei ole ihme, sillä suunnittelimme sen yhdessä ohjaajien kanssa 
vastaamaan työn tarpeita.
Kiitos, kun  olette valinneet suomalaisen yrityksen tuotteita. Opettajina tiedämme koulujen 
kireän rahatilanteen. Pidämme hinnat halpoina. Tuotteitamme voitte tilata suoraan kotisivujemme 
kautta. Myös KOULUAARRE, EDUSTORE JA KIRJAVÄLITYS ovat jälleenmyyjämme. 
Terveisin, Jari Leinonen, Erityisluokanopettaja, Suomen Lukkari oy 
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Opettajan päivyri 2022-2023

Katso sivupohjat netistä! 
www.suomenlukkari.fi

Kierresidotussa päivyrissä 
on läpinäkyvä muovikansi. 
Käyttäjä voi siis tuunata 
kannesta yksilöllisen.

Opettajan päivyri 2022-2023
16,09 € ( ALV 24% 19,95 € )
Lankasidottu: Tuotenro 202205
Kierresidottu: Tuotenro 202206
180 s.,17cm x 25cm 
- repäisykulma
- lankasidotussa lukunauha 
- nimipäivät 
- vuosikalenteri
- kuukausikalenterit
- nimiluettelo
- arviointisivut
- pisteytystaulukot

- päätösluettelo
- erityistehtävätunnit
- ys-ajan seuranta
- www-linkit 
- oppikirjat ja tarvikkeet
- palaverimuistiot
- muistiosivut
- tasku takakannessa
- valinnainen kynäpidike

 16,09 € 
                          16995 Alv 24%

Alv 0%

Suomen Lukkari oy



Tuotenro 202203

Opettajan päiväkirja 2022-2023 ®

 13,67 € 
                          16,95 Alv 24%

Katso sivupohjat netistä! 
www.suomenlukkari.fi

Ohjaajan päiväkirja 2022-2023
Tuotenro 202201 
11,25 €    ( ALV 24%  13,95€ )
- A5-koko, 168 sivua
- vahvat pahvikannet
- ympäristöystävällinen tuote
- repäisykulma
- yksi työviikko aukeamalla
- viikkoaukeamalla tunnit klo 7-17
- nimipäivät
- useita lukujärjestyksiä
- vuosikalenteri
- kuukausikalenterit
- nimiluettelo
- työajan seuranta
- kuljetusoppilaat
- ruudukot
- erityistehtävätunnit
- hiilihydraattitaulukko
- kirjat ja tarvikkeet
- www-linkit
- palaverimuistio ja muistiot
- tasku takakannessa

 11,25 € 
                          13,95 Alv 24%

Alv 0%

Tuotenro 202201Tuotenro 202204

Alv 0%

Opettajan päiväkirja 2022-2023 
Lankasidottu: Tuotenro 202203 
Kierresidottu: Tuotenro 202204
13,67 € ( ALV 24%  16,95€ )

- A5-koko, 168 sivua
- tyylikäs musta ulkoasu
- kovakantinen lankasidottu 
  tai kierresidottu kirja 
- lankasidotussa lukunauha 
- repäisykulma 
- nimipäivät
- vuosikalenteri
- kuukausikalenterit
- nimiluettelo
- arviointisivut

- pisteytystaulukko
- erityistehtävätunnit
- oppikirjat ja tarvikkeet
- päätösluettelo
- ys-ajan seuranta
- www-linkit
- projektikalenteri
- palaverimuistiot 
- muistiosivut
- tasku takakannessa
- rekisteröity tavaramerkki ® 

Katso sivupohjat netistä! 
www.suomenlukkari.fi

Suomen Lukkari oy,  Ippisenkatu 5,  
33300 Tampere, 040-5051936  
tilaus@suomenlukkari.fi

www.suomenlukkari.fi


