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Syksy saa…

Ensimmäinen jakso on takana ja ykköset ovat saaneet tuntumaa lukio-opintoihin. Syk-
syn ylioppilastutkintokerran viimeisten kokeiden vielä jatkuessa koulutyö jatkuu arkisen 
aherruksen merkeissä. Toivotaan, ettei virusepidemia pääse työtämme häiritsemään. 
Saamme mukavan tauon pimenevään syksyyn syyslomaviikolla 17.–25.10. Jakso päät-
tyy marraskuun lopussa.

Koulunkäynnin lomassa omistetaan hetki omalle koulullemme. Keskiviikkona 6.11. vie-
tämme koulumme omaa perinnepäivää; Yhteiskoulun päivän ohjelman järjestää koulun 
entisten opiskelijoiden yhdistys, Lahden yhteiskoulun seniorit. 

 
Jakson aikana järjestetään ykkösten ja abien vanhempainillat. Ykkösten vanhempien 
käsitellään uuden koulumuodon piirteitä ja opiskelijoiden kokemuksia opintojen alkuvai-
heesta. Abiturienttien vanhempainillassa luodaan näkymää lukio-opintojen jälkeisiin jatko-
opintoihin. Toivotamme opiskelijoiden vanhemmat tervetulleeksi näihin etätilaisuuksiin, 
jotka lähetetään striimattuna koululta. 

Valtakunnallisia kilpailuja
•	 Neljän tieteen kisat matematiikka 5.10    fysiikka  8.10.  

   kemia   6.10.  tietotekniikka 28.9.–11.10.
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 joukkuee-
seen kansainvälisiin tietotekniikan olympialaisiin. Datatähden alkukilpailu on kaikille 
avoin, ja siihen osallistutaan netissä. Alkukilpailun parhaat kutsutaan loppukilpailuun 
yliopistolle. 

 alkukilpailu: 28.9.–11.10. netissä, 
	 loppukilpailu:	tammi-helmikuussa	2021.	Lisätiedoja	datatahti.fi. 

•	 Vuoden 2020  kansainvälinen tietotekniikan Majava -kilpailu järjestetään 16.11.–4.12. 
Jos	kiinnostuit,	ota	yhteyttä	Antero	Ihalaiseen.	Verkko-osoitteesta	majava-kilpailu.fi	
löytyy lisätietoa.

Tärkeitä 
 päivä määriä

ma 5.10. 
1. jakson kokeiden 

arviointipäivä.

ke 7.10. 
Lukion ykkösten van-

hempainilta klo 17.30.

pe 9.10. 
Koko LYK lukee 

2. tunnilla.

ke 4.11. 
Yhteiskoulun päivä. 

Klo 13.00-14.00 seniori-
tilaisuus Juhlasalissa. 

ke 11.11.
Abien vanhempainilta 
juhlasalissa klo 18.00

ke 18.11.
Viimeinen ilmoittautumis-
päivä 3. jakson kursseille. 

to 19.11.
Ensimmäiset 

koeviikon kokeet. 

ke 25.11.
Ro-tunti klo 12.45-13.30

to 26.11.
3. jakso alkaa

to 3.12.
2. jakson kokeiden 

arviointipäivä

Ilmoittautuminen kevään 2021  
yo-tutkintoon:

•	 kakkoset: 27.10.–30.10. (viikolla 44)
•	 abit: 16.–20.11. (viikolla 47)
•	 yo‐tutkinnon	suorittaneet:	20.11.	

mennessä

Käännä, ole hyvä!



Kurssi-ilmoituksia
•	 Liikennekasvatuskurssin toinen osa - laaja ensiapukurssi - alkaa perjantaina 9.10. klo 14.30 

luokassa Nurkka1. Oppitunnit pidetään neljänä perjantaina 9.10., 16.10., 30.10. ja 6.11. klo 14.30. 
Kurssin kouluttajat tulevat Finnmedica oy:stä. 

•	 Käsityömix -kurssista kiinnostuneet opiskelijat kokoontuvat Ateljeessa keskiviikkona 30.9 klo 
12.45-13.00. Tervetuloa! 

•	 Hyvinvointikurssin (Hyvok) ensimmäinen kokoontuminen pidetään 29.9. klo 14.30 alkaen 
luokassa Mu2. Pukeudu rentoihin vaatteisiin (esim. verkkarit & villasukat), ja ota mukaasi peitto 
sekä pieni tyyny. Jos sinulla on oma jooga-alusta, voit ottaa senkin mukaan. Rennoin terveisin, 
Katja, Hanna ja Sassa. 

Tulevia koulutusesittelyitä:
•	 ti 6.10. klo 14.30 U-luokassa Ulkomailla opiskelu ja sieltä paluu Suomeen maisteriopintoihin, 

alana oikeustieteet. Bachelor of Laws Irlannissa sekä oikeustieteen maisteriopinnot Helsingin 
yliopistossa. 

•	 pe 16.10. klo 8 ja klo 9.30 Z-luokassa (valitse jompikumpi esittelyistä): Kaisa Törnroos 
Psykologian koulutus- / uraesittely: Kaisa lähti vuonna 2004 LYK:sta kohti Tampereen yliopistoa 
tilastotieteen laitoksen tervetulokirje taskussaan. Mitä sitten tapahtui? Miksi hän on nykyisin psy-
kologian tohtori ja työskentelee tutkijana Työterveyslaitoksella? 

•	 ti 27.10. klo 13 Z-luokassa Aalto-yliopisto: Tuotantotalous  

•	 pe 30.10. klo 13 Z-luokassa LUT-yliopisto: Kauppatieteet ja tekniikan alat  

•	 Mahdollisuus tutustua Aalto-yliopiston opintoihin ja koulutustarjontaan: Aalto-yliopiston järjes-
tämä Koe Aalto -kampus tapahtuma järjestetään to 22.10. klo 10 - 14.15 Online-tapahtumana. 
Tapahtumiin on ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittautumisaika on 1.10. - 16.10. Lisätietoja ja 
päivän	ohjelma:	https://www.aalto.fi/fi/tapahtumat/koe-aalto-kampus-2020	.

 
Muita asioita:
•	 Koeviikon järjestys valmistuu viikolla 41, jolloin se tulee näkyville koulun verkkosivuille. 

•	 Kaikille avoin TVT-paja tarjoaa tietoteknistä apua AT-luokassa keskiviikkoisin klo 14.30–15.00.


