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Syksy saa…
Ensimmäinen jakso on takana ja myös ykköset ovat saaneet lukio-opintonsa käyntiin. Syk-
syn ylioppilaskirjoitusten lomassa koulutyö jatkuu arkisen aherruksen merkeissä. Mukavan 
tauon tarjoaa syyslomaviikko 19.–27.10. Jakso päättyy marraskuun lopussa.

Koulunkäynnin lomassa 2. jakson aikana juhlitaan Yhteiskoulun päivää ja nautitaan musii-
kista. Keskiviikkona 6.11. vietämme koulumme omaa perinnepäivää. Yhteiskoulun päivänä 
ohjelmaa tarjoaa senioriyhdistys, joka edustaa koulun entisiä opiskelijoita. Klassisesta musii-
kista nauttivat opiskelijat ja heidän vanhempansa voivat lisäksi osallistua kaikille avoimeen 
konserttiin LYK & Concis go Classic, jonka musiikkiesityksistä vastaavat Lahden konservatori-
ossa opiskelevat koulumme opiskelijat.

2. jakson aikana järjestetään vanhempainilta ykkösten ja abien vanhemmille. Ensimmäi-
sessä käsitellään lukio-opiskelua, abien vanhempainillassa teemana on puolestaan jatko-
opinnot. Toivotamme opiskelijoiden vanhemmat tervetulleeksi näihin tilaisuuksiin. 

Valtakunnallisia kilpailuja
•	 Neljän tieteen kisat matematiikka 9.10    fysiikka  7.10.  

   kemia   11.10.  tietotekniikka 30.9.–13.10.
Lisätietoja kilpailuista saat aineenopettajilta sekä verkko-osoitteesta https://maol.fi/
neljan-tieteen-kisat/

•	 Datatähti on peruskoulun ja lukion ohjelmointikilpailu, jonka aiheena on algoritmien 
suunnittelu ja toteutus. Datatähden kautta on mahdollista päästä Suomen joukkueeseen 
kansainvälisiin tietotekniikan olympialaisiin. Datatähden alkukilpailu on kaikille avoin, ja 
siihen osallistutaan netissä. Alkukilpailun parhaat kutsutaan loppukilpailuun yliopistolle. 

 alkukilpailu: 30.9.–13.10.2019 netissä
 loppukilpailu: 6.2.2020 Aalto-yliopistolla. Lisätiedoja datatahti.fi.
•	 Vuoden 2019 tietotekniikan Majava -kilpailu järjestetään 11.-–2.11.2019. Jos kiinnostuit, 

ota yhteyttä Antero Ihalaiseen, niin sovitaan kilpailuaika.

Tiedoksi!
•	 Liikennekasvatuskurssin ensiapuosuus alkaa perjantaina 4.10. klo 14.30 luokassa Nurk-

ka1. Kurssin kouluttajat tulevat Finnmedica oy:stä.

Tärkeitä 
 päivä määriä

ma 7.10. 
1. jakson kokeiden 

arviointipäivä

ke 9.10. 
Lukion ykkösten van-
hempainilta klo 17.30

to 10.10. 
Koko LYK lukee 

2. tunnilla.

ke 6.11. 
Yhteiskoulun päivä. 

Klo 13.00-14.00 senioritilai-
suus Juhlasalissa. Klo 18 kai-

kille avoin Lahden konser-
vatorion ja LYK:n oppilaiden 
yhteinen klassinen konsertti 

Felix Krohn -salissa osana 
musiikkipainotteisten luok-

kien 50-v. juhlallisuuksia.

ke 13.11.
Abien vanhempainilta 

juhlasalissa klo 18.00

ma 18.11.
Ensimmäiset koeviikon 

kokeet. Koeviikon työjär-
jestyksen löydät jaksotie-
dotteen kääntöpuolelta. 

Viimeinen ilmoittautumis-
päivä 3. jakson kursseille. 

pe 22.11.
Ro-tunti klo 12.45-13.30

ma 25.11.
Kolmas jakso alkaa

ma 2.12.
2. jakson kokeiden 

arviointipäivä

Ilmoittautuminen 
kevään 2020  
yo‐tutkintoon:

•	 kakkoset: 28.10.–
1.11. (viikolla 44)

•	 abit: 11.–14.11 ja 
18.–22.11. (viikoil-
la 46–47)

•	 yo‐tutkinnon 
suorittaneet: 
22.11. mennessä


