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Lv-tunti 25.9.2020 
 
 2. jakson jaksotiedote on ilmestynyt  

▪ Luokanvalvoja käy oppilaiden kanssa läpi uuden jakson asiat. 
Tiedote on lähetetty oppilaiden huoltajille Helmen kautta ja se 
löytyy myös koulun verkkosivuilta.  

 

Syksyn ylioppilaskirjoitukset 14.9.–1.10. 
▪ Ylioppilaskokeet jatkuvat vielä ensi viikon torstaihin asti. 
▪ Kokeet järjestetään alasalissa ja peilisalissa. Kulkeminen 

kirjoituksia varten rauhoitetulla alueella on sallittu vain opettajan 
johdolla. BG-luokissa pidettäville oppitunneille menoa odotetaan 
juhlasalin aulassa, opettaja hakee oppilaat tunnille. 

▪ Abiturienteille tulee antaa työrauha kirjoitusten aikana. 

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely 2020 
▪ Ro esittelee kyselyn tuloksista tehdyn koosteen, joka löytyy Lyhdystä.  

Peruskoulun oppilaskunnan vuosikokous 
▪ Oppilaskunnan vuosikokous järjestetään ke 30.9.2020 klo 9.30 musa-

aulan edessä ulkoportailla. Ohessa toimintaohjeet ja kokouksen 

esityslista. 

LYK välkkämaraton-haaste ma 28.9.- to 15.10. koko koululle 
▪ Tarkoituksena on reippailla välkällä kierros koulun ympäri ja kerätä 

omaan Välkkämaraton-passiin kolmen viikon aikana mahdollisimman 

paljon kierroksia. Jokaisesta kierroksesta saa yhden leiman. 

Aktiivisimmin mukaan lähteneet luokat palkitaan lisäksi 

Vanhempainyhdistyksen rahapalkinnoin!  

▪ Ohje luokanvalvojalle:  1. Tutustukaa luokan kanssa huolella 

Välkkämaratonin ohjeisiin (erillinen ohjelappu ohessa). 2. Jaa kaikille 

oppilaille Välkkämaraton-passit. Passilaput valmiiksi pinoissa 

opehuoneen pöydällä tai tulosta itse s-postin liitteestä. 

Uusien 6. ja 7. luokkalaisten kerhoilmoittautumiset 
▪ Lv kerää ilmoittautumislomakkeet ja toimittaa ne Siiven tai 

Kansakoulun toimistoon Emilialle.  
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7.-9. luokkien Taksvärkkipäivä ke 7.10. 
▪ 90 % keräystuotosta lahjoitetaan tänä vuonna Amnesty 

Internationalin päivätyökeräykseen tasavertaisten ihmisoikeuksien 

puolesta. Keräykseen osallistumalla pyritään vaikuttamaan 

sateenkaarioikeuksiin Suomessa ja maailmalla. Lisäksi pyritään 

vaikuttamaan siihen, että jokainen nuori saisi itse päättää omasta 

sukupuolestaan ja siitä, ketä rakastaa. 10 % taksvärkkituotosta 

käytetään oppilaskuntatyöhön; esimerkiksi kouluviihtyvyyttä 

tukevien tapahtumien järjestämiseen ja oppilaskunnan jakamiin 

stipendeihin. 

▪ Oppilaskunnan hallitus kiertää lv-tunnilla 7. luokissa esittelemässä 

taksvärkkipäivän ideaa.  

▪ Luokanvalvoja jakaa taksvärkkilomakkeet oppilaille. 

8. -luokkien MOVE-testit 
▪ LV kerää tuloslomakkeet ja palauttaa lomakkeet opehuoneessa 

olevaan Move-laatikkoon, kun kaikki oman luokan Move-
lomakkeet on palautettu. 

8. luokkien ripari-infoa ei järjestetä tänä vuonna 
 

▪ Tänä syksynä ei järjestetä perinteistä ripari-infoa.  

▪ Lv-tunnin päätteeksi voi kuitenkin laittaa pyörimään tämän videon:  

http://bit.ly/riparille2021 (kesto n. 6 min.). Video ei ole 

tunnustuksellinen julistus, joten sen voi hyvin näyttää koulussa.  

▪ Videolla mainittuja esitteitä löytyy F-luokasta, jos oppilas ei ole sitä 

vielä postin kautta saanut.   

9. luokkien ilmapiirikysely & kummiluokkatehtävä 
▪ Lv teettää luokalleen ilmapiirikyselyn ja pienen 

kummiluokkatehtävän. Ohjeistus näihin on tullut Maijalta jokaisen 

sähköpostiin. Ilmapiirikyselyn linkit löytyvät myös Lyhdyn 

Opiskeluhuolto-välilehdeltä. 

9. luokkalaisten kulttuurikortti 
▪ Luokanvalvoja jakaa opettajalle sähköpostiin Juhalta tulleet 

digitaalisen kulttuurikortin käyttäjätunnukset yseille.  

Seuraava lv-tuokio ma 5.10.  
▪ Maanantaina 28.9. ei pidetä lv-tuokiota. 

 


