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Varrella on Kirkkokadun, kartano kuin vanhan sadun… 
Lukuvuoden toisessa jaksossa juhlimme 125-vuotiasta Lahden yhteiskoulua.  

Koronan jättöpyörteen vielä heilutellessa meitä pyrimme järjestämään juhlat perinteiseen tapaan tanssien 
ja koulun pitkään historiaan tutustuen; saamme iloita arvokkaasti vanhenevasta koulustamme, jonka tarinaa 
täydennämme itse joka päivä.  

Jaksotiedote sisältää tällä kertaa melkoisesti luettavaksi tarkoitettua asiaa – pysy jyvällä tapahtumista! 

LYK 125 -juhlaviikon ohjelma peruskoulussa 
Koulu juhlii merkkivuottaan tällä kertaa ”perhepiirissä”; juhlaohjelmaa järjestetään lähinnä oman koulun 
väelle ja Elli tarjoaa viikon aikana juhlavaa kouluruokaa. Toivomme, että jokainen oppilas noudattaisi kou-
lun perinnettä pukeutumalla juhlaviikon tapahtumiin tilaisuudet huomioiden. Pukukauppaan ei tarvitse läh-
teä, mutta arkivaatetusta juhlavampi pukeutuminen lisää juhlan tunnelmaa. 

Keskiviikko 10.11. Yhteiskoulun päivä 
− 1. tunti normaalin lukujärjestyksen mukaan 
− 2. tunnilla laaditaan oman luokan tervehdys koululle 
− 3. tunti ruokailut klo 10.30-11.50 ja Seniorien ohjelmaa juhlasalissa klo 12.00–13.00:  

Senioriyhdistyksen puheenjohtaja Marja-Liisa Starckjohann haastattelee Vuoden lykkiläistä 
− 4. tunti: normaalin lukujärjestyksen mukaan 
− 5. tunti normaalin lukujärjestyksen mukaan 
− Illalla klo 17.30 koulun pihalla valoshow, jota voi tulla seuraamaan vaikka vanhempien kanssa 
− Konsertti-ilta LYK & Concis go Classic, Felix Krohn -Salissa, Lahden Konservatoriolla klo 18.00 

Torstai 9.11. Peruskoulun tanssiaiset 
− klo 8.15-9.00 6. luokat tanssivat juhlasalissa ja 7. luokat seuraavat historiaesitystä alasalissa 
− klo 9.15-10.15 7. luokat tanssivat juhlasalissa ja 6. luokat seuraavat historiaesitystä alasalissa 
− klo 10.30-11.40 8. luokat tanssivat kahdessa 30 min erässä 
− klo 12.15-13.00 9. luokat tanssivat  

SUPPORT YOUR LOCAL X LYK125!!  

Koulu juhlii juhlavuotta ja sehän tarkoittaa myös sitä, että myyntiin tulee juhlavuoden huppari. Lahtelaisen SUPPORT 
YOUR LOCAL -merkin takana häärivällä Tonilla on omat juurensa LYKissä, ja hän ideoi koulun kanssa hupparin, jonka 
jokainen lykkiläinen voi ostaa omakseen. Paidat tulevat koululla myyntiin ennen juhlaviikkoa. 

Ellistä kerrotaan, 
− että välipalatoiminta on vielä tauolla 2. jakson ajan.  
− että kouluravintolatoimikunta kokoontuu marraskuussa – anna palautetta tai kerro ideoitasi oppilas-

kunnan hallitukselle 
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Korona-tehosterokotukset 12 - 15-vuotiaille oppilaille 
12 – 15 -vuotiaat oppilaat saavat myös toisen koronarokotteen kouluterveydenhuollon kautta. Tämän tehos-
terokotteen saa koululta ensimmäisen rokotteen tapaan viikolla 41: 11. – 14.10. Rokotuspiste on koulun ala-
salissa, kuten ensimmäisellä rokotekerralla. Tarkempi aikataulu ilmoitetaan lähempänä.  

Päivän aikana voi saada myös ensimmäisen rokotteen, jos sitä ei ole vielä saanut ja haluaa ottaa rokotteen. 

Musiikkia! 
RIEMULAULU – SUN PUOLELLA 
Viime keväänä silloisten 9musien ja 6musan kanssa toteutettu Äiti-projekti on poikinut säveltäjä Antti Klee-
molalta yhteistyöpyynnön. Kleemola tahtoi meidän nuoret mukaan hänen televisioitavaan konserttiinsa.  

36 oppilaan joukko, joka koostuu halukkaista 7-, 8- ja 9-musaluokkalaisista ja muutamasta lukion 1-luokkalai-
sesta osallistuu Eetun ja Katjan johdolla ke 13.10. klo 18 Ristinkirkossa Ylen toteuttamaan Riemulaulu - sun 
puolella,  konserttitaltioinnin kuvaamiseen. Riemulauluissa on mukana meidän nuorten lisäksi siis myös Antti 
Kleemola ja Lahden Gospelkuoro. 

Yleisöllä on videoitavaan konserttiin vapaa pääsy, joten olet tervetullut Ristinkirkkoon. Muistakaa seurata 
ajankohtaisia maski- ym. koronasuosituksia. Konserttitaltiointi esitetään Ylen tv-kanavalta su 24.10. klo 10. 

DJEMBEKURSSI PERJANTAINA 22.10. 
Koulumme on saaneet Kulttuurirahastolta rahoituksen Afrikka Soi- kiertueeseen eli 6 peruskoulun ryhmän 
djembekurssia varten. Laadimme musaopettajien kanssa kurssille seuraavaa aikataulua niin, että se mahdol-
lisimman vähän rasittaisi muuta koulunkäyntiä. Toivottavasti pystytte joustamaan omassa opetuksessanne 
tämän 45 minuutin ja hienon kokemuksen verran. 

klo 8-8.45 6musa2  
klo 8.45-9.30 7kuva1  
klo 9.30- 10.15 8musa1  

klo 10.15-11 8musa2  
klo 12-12.45 6musa1  
klo 12.45-13.30 7musa  

Eepos  
Eepos-oppilaitoshallinta otettiin käyttöön lukuvuoden alkaessa. Toiminnallisuutta ja käytettävyyttä on 
hiottu koko ensimmäisen jakson ajan. Eepoksen keskeiset toiminnot ovat koulun toimiston oppilas- ja opis-
kelijahallinnon näkökulmasta jo hyvässä mallissa, opettaja-, opiskelija- ja huoltajanäkymien osalta on vielä 
viilattavaa. Tätä työtä jatketaan edelleen ja samalla Eepokseen lisätään uusia toimintoja. Koulu toivoo kärsi-
vällisyyttä sille työlle, joka johtaa uuteen ja hyvin palvelevaan järjestelmään. 

HUOLTAJIEN EEPOS-TUNNUKSET 
Suuri joukko huoltajia on jo aktivoinut tunnuksensa Eepokseen, mutta koko lukiossa ja peruskoulussa on 
edelleen käyttöönottamattomia tunnuksia noin 420 huoltajalla, joille on joko lähetetty linkki tunnusten luon-
tia varten tai toimitettu aktivointikoodi paperilla.  
Eepos on jatkossa keskeinen nopean tiedotuksen kanava koulun ja kodin välillä. Siksi on tärkeää, että  tun-
nukset aktivoidaan ja opiskelijan perustiedot käydään tarkistamassa. 

EEPOS MOBIILIKSI 
Eepoksen mobiiliversion valmistelu alkaa loppuvuodesta ja mobiiliversio tulee käyttöön alkuvuonna 2022. 
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Oppilaan poissaolokirjaukset Eepoksessa 
OPPILAS ON SAIRAS 

Äkillisessä sairastapauksessa huoltaja ilmoittaa asiasta Eepoksen kautta. 
Eepoksen etusivulla, oikeassa laidassa on ”Ilmoita sairauspoissaolo” -nappi, jonka kautta huoltaja tekee 
ilmoituksen poissaolosta. Poissaolon voi ilmoittaa kuluvalle päivälle klo 12 asti ja seuraavallekin päivälle. 
Koulu toivoo, että ilmoitus äkillisestä sairastumisesta Eepoksen kautta tehdään mahdollisimman nope-
asti. Huoltajan tulee sairauspoissaoloa ilmoittaessaan selventää tekstikenttään, mistä sairauspoissaolossa 
on kysymys: esimerkiksi flunssa, migreeni, tms. 
Jos on tiedossa, että oppilas on sairauden vuoksi pidempään pois koulutyöstä, huoltajan tulee olla Eepos-
viestillä yhteydessä luokanvalvojaan, joka merkitsee oppilaan pidemmän poissaolon Eepokseen. 

OPPILAALLA ON PAKOLLISIA MENOJA – LUVALLINEN POISSAOLO 
Koulu suhtautuu myönteisesti oppilaiden henkilökohtaisiin menoihin, mutta niistä tulee ilmoittaa koululle 
etukäteen. 
Kun oppilaalla on meno, jota ei voida sopia kouluajan ulkopuolelle, esimerkiksi hammaslääkäri, mopokor-
tin käsittelykoe tai soittotutkinto, huoltajan tulee ilmoittaa siitä hyvissä ajoin Eepos-viestillä luokanvalvo-
jalle. Luokanvalvoja merkitsee poissaolon valmiiksi Eepokseen. Poissaolomerkinnän koodi on tällöin ”Lu-
vallinen poissaolo”. 
Lomamatkojen ja muiden pidempien poissaolojaksojen suhteen noudatetaan LYK-kalenterin ohjetta: 
enintään kolmen päivän poissaolosta huoltaja pyytää lupaa Eepos-viestillä luokanvalvojalta, pidemmät 
poissaolot anotaan loma-anomus-lomakkeella, joita saa toimistosta ja koulun verkkosivuilta.  
Luvan pidempään poissaolon myöntää rehtori tai apulaisrehtori. 

OPPILAS ON KOULUSSA, MUTTEI LUKUJÄRJESTYKSEN MUKAISELLA OPPITUNNILLA 
Kun oppilas osallistuu oppitunnin aikana johonkin koulun toimintaan (esim. tukioppilastoiminta, koulun 
tekniikkakerho, kuoro), kyseisen toiminnan vastaava opettaja merkitsee oppilaalle Eepokseen keltaisen 
poissaolon, joka tarkoittaa ”koulun toiminta”. Huoltajan ei tarvitse kuitata näitä poissaoloja. 

LUVATON POISSAOLO 
Jos aineenopettaja on merkinnyt oppilaalle oppitunnilleen sinisen poissaolon, huoltajan tulee selvittää 
Eepoksen kautta, missä oppilas on ollut. Jos oppilaalla ei ole ollut pätevää syytä olla oppitunnilta pois, 
luokanvalvoja vaihtaa poissaolon koodiksi punaisen, eli luvattoman poissaolon. Tällaisiin poissaoloihin 
koulu suhtautuu tietysti tiukasti ja niillä on omat seuraamuksensa. 
On hyvä huomata, että myös oppilaan pakolliset menot muuttuvat luvattomiksi poissaoloiksi, jos niistä ei 
tule poissaoloanomusta etukäteen. Esimerkiksi hammaslääkärikäynti onkin luvaton poissaolo, jos asia ei 
ole ollut luokanvalvojan tiedossa etukäteen. On siis tärkeää anoa luokanvalvojalta lupaa poissaololle hy-
vissä ajoin! 

MYÖHÄSTYMINEN 
Aineenopettajat merkitsevät myöhästymiset Eepokseen; valkoinen poissaolo. Huoltajan tehtävä on sel-
vittää Eepokseen, miksi oppilas on ollut myöhässä. Luokanvalvojat seuraavat tiiviisti myöhästymisiä ja 
niilläkin on omat seuraamuksensa. On hyvä muistaa, että jatkuva myöhästyminen on kunnioituksen, ei 
ajan puutteetta. 

KARANTEENI 
Jos oppilas joutuu koronan vuoksi karanteeniin, tulee siitä ilmoittaa luokanvalvojalle. Luokanvalvoja  
merkitsee karanteenin Eepokseen. Karanteenin aikana oppilas osallistuu opetukseen sovitusti etänä. 
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2. jakson tapahtumakalenteri   1.10. – 30.11.2021 

 
tiistai 5.10. 
Uusien 6.-7. luokkalaisten KiVa-päivä 

Jo perinteeksi muodostunut tukareiden järjestämä 
KiVa-päivä on täällä taas! Uusimmat lykkiläiset pääse-
vät pohtimaan KiVa-asioita tukareiden johdolla ympäri 
koulua. 
Koulupäivä alkaa klo 8.00 ja kestää klo 14.15 asti. Mu-
kaan et tarvitse kuin mukavat vaatteet ja KiVan asen-
teen!.  

keskiviikko 6.10. 
7.-9. luokan oppilaiden taksvärkkipäivä 

Taksvärkkiin osallistut etsimällä itsellesi työpaikan, 
joka maksaa yhden päivän työpanoksesi vastikkeena 
summan yhteiseen keräyskohteeseen. Taksvärkki- eli 
päivätyökeräyksen järjestää peruskoulun oppilaskun-
nan hallitus, joka on valinnut tänä lukuvuonna kou-
lumme tukikohteeksi ympäristöjärjestö WWF:n pitkä-
jänteisen suojelutyön. Osallistumalla keräykseen 
olemme mukana suojelemassa kasvi- ja eläinlajeja ja 
niiden elinympäristöjä.  
Päivän taksvärkkituotosta 90 % lahjoitetaan ympäris-
töjärjestö WWF:lle ja 10 % taksvärkkituotosta käyte-
tään oppilaskuntatyöhön, esimerkiksi kouluviihty-
vyyttä tukevien tapahtumien järjestämiseen ja oppilas-
kunnan jakamiin stipendeihin. Perinteisesti taksvärkki-
päivän tuotto on ollut merkittävä tuki kohteeksi vali-
tulle toiminnalle – koetetaan pitää tätä perinnettä jat-
kossakin yllä!  
Kuudensien luokkien oppilaat tekevät vastaavasti hy-
vää osallistumalla Unicef-kävelyyn, jonka tukioppilaat 
järjestävät toukokuun alussa. 

perjantai 8.10. 
Koko koulun lukutunti  

Koulumme juhlistaa sunnuntaina 10.10. vietettävää 
Aleksis Kiven ja suomalaisen kirjallisuuden päivää luku-
tunnilla. Koko Yhteiskoulun väki hiljentyy lukemaan 
valitsemaansa kirjaa perjantaina 8.10. kolmanneksi op-
pitunniksi. Luettavaksi voi valita kauno- tai tietokirjalli-
suutta. Äidinkielen ja kirjallisuuden opettajat ohjaavat 
omia ryhmiään kirjavalinnoissa jo aiemmilla oppitun-
neilla.  

18.-22.10. 9. luokan TET 

Ysiluokkalaisten lokakuun TET on viimeinen yläkoulu-
aikainen TyöElämään Tutustumisjakso. 
Seiskaluokkien päivän mittainen TET tehdään koululla 
kevätlukukaudella; TET-päivänä tutustutaan koulun tu-
kipalveluväen ammatteihin työskentelemällä koulura-
vintolassa sekä vahtimestarien ja siivoojien kanssa. Ka-
siluokan kahdeksan päivän mittainen TET-jakso on lu-
kuvuoden lopussa 23.5.-2.6. Kasin TETtiä alustaa työ-
elämäpäivän ohjelma perjantaina 20.5. Opot ohjaavat 
TET-asiassa opotunneilla. 

to 20.10.  
8. luokat valmistelevat joulujuhlaa 1.-4. tunneilla 

Kuluvana lukuvuonna peruskoulun joulujuhla on yksi 
osa-alue 8. luokkalaisten MOK:ia; monialaisia oppimis-
kokonaisuuksia, joiden tavoitteena on auttaa oppilaita 
yhdistämään eri tiedonalojen tietoja ja taitoja.  
Joulujuhlan valmistelutyö aloitettiin jo 1. jaksossa ja 2. 
jakson aikana kaikki 8. luokkalaiset työskentelevät jou-
lujuhlan parissa keskiviikkona 20. lokakuuta.  
Jokaisella luokalla on valittuna oma joululaulu, josta 
luokat valmistelevat esityksen muulle koululle. Valmiit 
lopputulokset nähdään aikanaan joulukuun joulujuh-
lassa. 

Syysloma 23.-31.10. 
keskiviikko 3.11. klo 18.00 
8. luokkien vanhempainilta 

LYK 125 -juhlaviikko 8. – 12.11. 
perjantai 26.11. klo 9.30 – 9.50 
Adventtihartaus juhlasalissa  

Keski-Lahden seurakunnan koulupappi Jukka Immeli 
saapuu koululle pitämään adventtihartauden, jonka 
musiikista vastaavat kuudennet musiikkiluokat.  
Kirkkokuntiin kuulumattomille järjestettävä vaihtoeh-
toinen tilaisuus pidetään Tietovintillä samaan aikaan. 

sunnuntai 28.11. 
Koulun vanhempainyhdistyksen joulumyyjäiset. 

Ellissä klo 11 - 13 

tiistai 30.11. klo 13.00–14.15. 

Jakso päättyy luokanvalvojantuntiin .
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