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Lv-tuokio 11.1.2021 
 

9.lk infot Lahden Yhteiskoulun lukiokoulutukseen pyrkimisestä 
▪ Lahden yhteiskoulun lukioinfo vanhemmille ja lukioon pyrkiville yseille 

järjestetään etänä maanantaina 18.1. klo 18.  
▪ Oman koulun ysien vanhemmille sama info esitetään etävanhempain-

illassa maanantaina 1.2. 

Lykin lukion avoimet ovet yseille 
▪ Luokat ja aikataulut on jaettu seuraavan aikataulun mukaisesti.  

Ao. tunnin opettaja vie luokan saliin. 
▪ Oppilas, joka ei ole suuntaamassa lukioon tai kiinnostunut LYK:n 

lukiosta, saa jäädä luokkaan tekemään tehtäviä.  
▪ Info kestää n. 30-45 min ja sen jälkeen tunti jatkuu normaalisti.  

− Ke 20.1. klo 9.30: 9musa1 (PÄÄ), 9luma1 (AHO) 

− Ke 20.1. klo 13.00: 9musa2 (RAU), 9luma2 (SEP) 

− To 21.1. klo 9.30: 9kuva2 (SIP), 9C (LAM / JÄÄ), 9D (LAM / JÄÄ) 

− To 21.1. klo 13.00: 9kuva1 (MUI), 9B (VIL), 9A (VAA) 

7. lk.  valinnaisaine-vanhempainilta keskiviikkona 20.1. 
▪ Vanhempainilta järjestetään etänä. Linkki striimiin tulee koulun 

verkkosivuille. 

Oppilaan osoitetietojen muutos 
▪ Mikäli osoitteenmuutos on jäänyt ilmoittamatta, pyydä 

muuttoilmoituslomake luokanvalvojalta ja palauta se seuraavassa 
lv-tuokiossa, ensi maanantaina 18.1. 

Kangasmaskien jako 
▪ Jokaiselle oppilaalle jaetaan kaksi kankaista kestomaskia, joiden 

huolellisesta käytöstä ja päivittäisestä pesemisestä käyttäjän tulee 
pitää itse huolta. Maskit ovat ulkopinnaltaan 100% polyesteriä ja 
sisäpinnalta 100% puuvillaa. Maskissa on tasku, johon voi 
halutessaan laittaa PM2,5 –luokituksen mukaisen suodattimen 
lisäämään suojaustehoa mm. hienojakoiselta pölyltä. 

▪ Kertakäyttöisiä maskeja on koululla edelleen saatavilla tarvittaessa.  
▪ Kangasmaskin hoito-ohje – löytyy myös koulun verkkosivuilta: 

− Ennen ensimmäistä käyttökertaa maski tulee pestä kotona 
pesukoneessa tai keittämällä. 

− Puhtaille sekä käytetyille maskeille on hyvä pitää repussa 
mukana kahta minigrip-pussia 

− Puhdas maski puetaan aamulla koulumatkalle lähtiessä ja 
vaihdetaan koululounaan jälkeen. 
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− Kasvomaskit tulee pestä joka käytön jälkeen. Kasvomaskin voi 
pestä niin monta kertaa, kun se pysyy koossa eikä siinä ole 
reikiä. 

− Kangasmaskien pesuohjevideo: 
https://www.youtube.com/watch?v=Pf8io9fHlEc 

 
Puhdistus pyykinpesukoneessa: 

− Älä koske käytettyihin maskeihin paljain käsin 

− Käytä 60-90 asteen pesuohjelmaa 

− Anna maskin kuivua hyvin ennen uudelleenkäyttöä. 

 
Puhdistus keittämällä: 

− Älä koske käytettyihin maskeihin paljain käsin 

− Keitä kattilassa 5 minuutin ajan kiehuvassa vedessä, jossa 

on hieman pesuainetta. 

− Nosta maski kattilasta käyttäen apuna pihtejä tai muuta 

vastaavaa apuvälinettä. 

− Huuhtele maski huolellisesti haaleassa vedessä. Toista 

huuhtelu 2-3 kertaa. Vaihda vesi huuhtelukertojen välillä. 

− Anna maskin kuivua hyvin ennen uudelleenkäyttöä. 

https://www.youtube.com/watch?v=Pf8io9fHlEc

