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Lv-tuokio 18.1.2021 
 

7. lk.  vanhempainilta keskiviikkona 20.1. klo 17.30 
▪  lv jakaa kutsut oppilaille 

Oppilaan osoitetietojen muutos 
▪ lv kerää mahdolliset muuttoilmoituslomakkeet ja toimittaa ne 

toimistoon Katariinalle  

YT-linjan päivä tiistaina 19.1. 
▪ Yhteiskunta- ja talouslinjan päivä 19.1.2021 

Yhteiskunta- ja talouslinjan abiturientit järjestävät tiistaina 

teemapäivän, jonka aiheena on kehitysyhteistyö. Ohjelma liitteenä. 

Teemapäivää voivat tulla seuraamaan juhlasaliin ne 9. luokkalaiset, 

jotka ovat etukäteen ilmoittautuneet opinto-ohjaajille. Juhlasaliin 

siirrytään heti päivänavauksen jälkeen. Kaikilla juhlasalissa olevilla 

pitää olla kasvomaski ja tilaisuuteen osallistutaan vain täysin 

terveenä.  

Juhlasalissa olevat 9. luokkalaiset ruokailevat klo 11.45 ja osallistuvat 

oman lukujärjestyksen mukaisille oppitunneille sen jälkeen. He voivat 

palata juhlasaliin seuraamaan presidentti Tarja Halosen 

etähaastattelua klo 13.00-14.00. Sen jälkeen koulupäivä jatkuu 

normaalisti lukujärjestyksen mukaisesti.  

Kaikilla muilla on mahdollisuus seurata teemapäivän tapahtumia 

nettilähetyksen kautta (www.lyk.fi/yt). Teemapäivän aikana voi tehdä 

lahjoituksia Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Tarkemmat 

ohjeet lahjoituksen tekemiseen löytyvät teemapäivän nettisivulta.  

Komissaari Jutta Urpilaisen etähaastattelua voi seurata 

nettilähetyksenä samalta sivustolta torstaina klo 10.00-10.45.   

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

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

illassa maanantaina 1.2. klo 18. 
▪ Linkit molempiin tilaisuuksiin löytyvät koulun verkkosivuilta. 

  

http://www.lyk.fi/yt
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Yhteiskoulun lukion avoimet ovet yseille 
▪ Luokat ja aikataulut on jaettu seuraavan aikataulun mukaisesti.  

Ao. tunnin opettaja vie luokan Museon Z-luokkaan. 
▪ 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) 


